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“Tässä on metsän portti,

tästä polku aukeaa.

Tästä voi kulkea

satumetsään avaraan.”
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Alkusanat
Tervetuloa tutustumaan Satumetsään! Korttien satuhieronnat, kuvat sekä 
musiikki kuljettavat maailmaan, jossa taika muuttuu todeksi, jossa herk-
kyydelle on tilaa sekä syvällisyys ja leikki vuorottelevat kauniilla tavalla.

Satuhieronnassa yhdistyvät sanat ja kosketus. Kosketus tekee sanoista 
ja mielikuvista entistä elävämpiä. Toivonkin, että tämä teos voi muis-
tuttaa siitä, että me voimme ammentaa kosketuksen lisäksi myös sa-
noista ja tarinoista todellisia voimavaroja elämään. 

Lumoavat kuvat aukaisevat omalta osaltaan polun satumaiseen maa-
ilmaan. On aika ihmeellistä, miten kuvan sisälle voi miltei sukeltaa ja 
takaisin tullessaan huomata saaneensa sylin täydeltä hyvää oloa. Sa-
tumetsän värikylläisistä kuvista löytyy paljon mielenkiintoista ihastel-
tavaa ja löydettävää pienille kuin isommillekin.

Teosta varten sävelletyt kauniit kappaleet sekä äänitteet johdattavat 
omalta osaltaan matkaanne Satumetsään. Nauttikaa tästä matkasta, 
sen tunnelmista, väreistä ja viesteistä!

Ihanaa, että löysit Satumetsän portin!

Sanna Tuovinen, Tarina ja Kosketus Oy
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Sanna Tuovinen
Satuhieronta-menetelmän kehittäjä, koulutettu hieroja, rakentavan 
vuorovaikutuksen ohjaaja, kirjailija.

”Kirjoittaessani Satumetsän satuhierontoja, päästin mielikuvituksen 
lentämään hyvin vapaana. Koen, että nyt syntyi jotain uudenlaista, 
hieman jopa aikaisempia rajoja rikkovaa, ja samalla hyvinkin syvällistä 
tekstiä. Toivottavasti Satumetsä tuo pienet ihmeet, herkkyyden ja 
elämän sadunhohtoisuuden sinun ja läheistesi luo.” 

Nora Surojegin
Kuvittaja, kirjailija, taiteilija.

“Satumetsä-projektiin halusin tuoda rauhallisen mutta toivoa 
inspiroivan tunteen lähelle. Jos katsoja löytää kuvistani jotain, joka 
rauhoittaa ja ruokkii mielikuvitusta, on tunne sama - kuin koskettaisi 
hellästi veden pintaa, josta taianomaisesti leviää väreilyä kauemmaksi 
ja kauemmaksi.”

Turkka Vuorinen
Äänisuunnittelija, säveltäjä, muusikko

”Tykkään tehdä musiikkia ja äänisuunnittelua lapsille suunnattuihin 
tuotantoihin. Niissä ei ole reaalimaailman rajoitteita ja on hienoa 
ajatella, että pienet ihmiset kokevat iloa ja jännitystä luomieni 
äänimaailmojen kautta. Mielikuvissani satuhierontahetki on arvokas 
kohtaaminen vanhemman ja lapsen välillä. Toivon, että musiikki auttaa 
osaltaan luomaan hetkestä lämpimän ja turvallisen.”
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Satumetsä koskettaa ja soi sisältää:
• Kahdeksan satuhieronta-korttia folderiin pakattuna

 – Matka Satumetsään
 – Hyönteisten kesän juhla
 – Kultalinnut
 – Värit sateenkaaren
 – Yksi suuri laulu
 – Keijut ja karhut
 – Hopeakettu
 – Rubiinisammakot 

• Äänitteet:
 – satuhieronnat luettuna erillisinä tiedostoina
 – satuhieronnat luettuna yhtenäisenä tiedostona
 – Satumetsän rauha -kappale
 – Satumetsän ilo -kappale 

• Opasvihko digi- ja printtiversiona 

Äänitteet ja musiikit löydät sähköpostistasi, viestistä jonka otsikko on 
Satumetsä, ladattava materiaali.

“Satumetsässä vaeltaessamme saimme lasten kanssa pysähtyä yhdessä 
elämän ihmeiden äärelle. Satujen kautta avautui paljon symboliikkaa 
ja jollain tavalla ihanan taianomainen ja turvallisen tuntuinen maailma, 
jota tutkia itselle sopivalla tavalla. Uskon, että näiden satuhierontojen 
kautta voi käsitellä haastaviakin elämänkokemuksia turvassa, hyväk-
syvän ja kunnioittavan kosketuksen suojassa. Tykkäsimme tosi paljon 
musiikin mukanaolosta. Havaitsin, että lapsi pysähtyi kuuntelemaan 
hyvin keskittyneesti ja uppoutui sadun maailmaan intensiivisesti.”

 
- Titta Karanta, äiti, Lasten tunnetaito-ohjaajakouluttaja -
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Mitä satuhieronta on?
Satuhieronta on menetelmänä kuin polku kiireestä rentoutumiseen ja 
stressistä läsnäoloon. Satuhieronta auttaa laskeutumaan aitoon koh-
taamiseen ja kiireettömyyteen. Tällöin on helpompi rakentaa yhteyt-
tä, kokea levollisuutta ja lämpöä.

Käytännössä satuhieronta on satujen, tarinoiden, mielikuvien ja lorujen 
yhdistämistä myönteiseen kosketukseen. Kaikkein merkityksellisintä 
satuhieronnassa on oma läsnäolosi sekä pysähtyminen lapsen äärelle.

Satuhieronta palvelee monin tavoin hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. 
Satuhierontahetkien tavoitteena on:

• tukea lapsen itsetunnon, tunnetaitojen, stressinhallinnan ja 
myönteisen kehosuhteen kehittymistä

• auttaa niin lapsia kuin aikuisia rentoutumaan  
• mahdollistaa läsnä olevaa, kiireetöntä vuorovaikutusta 
• tuoda lisää iloa, leikkiä ja luovuutta osaksi arkea
• auttaa omaksumaan myönteisen kosketuksen sääntöjä
• tukea lapsen sosiaalisten sekä empatiataitojen oppimista.

 
Satuhieronnalla saavutetaan monenlaisia syviä, positiivisia vaikutuk-
sia ja hyötyjä. Kuitenkin tärkein syy satuhieronnan tekemiselle lasten 
näkökulmasta on, että se tuntuu mukavalle. Satuhierontahetket saa-
vat olla hyvään oloon kuljettavia rentoutumisen hetkiä, joissa eletään 
lapsen ehdoilla ja lasta kuunnellen.

Satuhieronnassa tarinat antavat kuin syyn, tarkoituksen ja raamit kos-
ketukselle. Tarinat voivat olla myös purkamassa pois mahdollisia kos-
ketuksen esteitä ja tehdä kosketuksesta helposti vastaanotettavaa. 
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Tarinat, sadut ja symbolikieli antavat mahdollisuuden peilata omaa it-
seä, elämää ja tehdä matkaa myös tunteisiin.  On huomattu, että me 
ihmiset reagoimme niin kehollisella kuin tunteiden tasolla herkemmin 
symboliseen kieleen kuin rationaaliseen ilmaisuun. Symbolinen kieli 
löytää tiensä moniin ihmisyytemme kerroksiin ja on myös alitajunnan 
kieltä. Satuhierontojen tehtävänä on kertoa tarinoita, jotka kannatte-
levat, tukevat, vaalivat, inspiroivat ja hoivaavat kuulijaansa. 

Kosketus vahvistaa sanojen viestiä ja mielikuvista voi tulla hyvin eläviä. 
Kuin olisi itse mukana tarinassa! 

Satuhieronta perustuu myönteiseen kosketukseen. Tällainen kosketus 
rauhoittaa ja rentouttaa sekä luo turvallisuuden tunnetta ja luottamusta. 

Satuhierontahetkien avulla lapsi saa kasvulleen ja kehitykselleen tär-
keää turvallista kosketusta, läheisyyttä ja hyväksyvää läsnäoloa. Myön-
teinen hyväksyvä kosketus vahvistaa sosiaalisten taitojen ja itsetunnon 
kehittymistä, arvostavaa vuorovaikutusta sekä terveiden kiintymyssuh-
teiden kehittymistä.

Satuhieronnan avulla opitaan lasten kanssa konkreettisesti myöntei-
sen koskettamisen sääntöjä sekä oman itsen ja toisen ihmisen kun-
nioittamista. 

Myönteisen kosketuksen tunnusmerkkejä ovat:
• Kosketukselle on lupa
• Kosketus on läsnä oleva: koskettaja on läsnä tässä hetkessä, 

läsnä toiselle ihmiselle
• Kosketus ei pyydä, odota tai vaadi mitään  
• Kosketus on toista ihmistä sekä toisen toiveita, tahtoa ja rajoja 

kunnioittavaa
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• Kosketuksen tarkoitus on tukea toisen ihmisen 
hyvinvointia 

• Kosketus välittää kosketettavalle viestin: Näen sinut. Olet 
arvokas ja tärkeä. Minulla on aikaa juuri sinulle

 
Vaikka satuhierontamenetelmän nimessä on sana “hieronta”, ei sa-
tuhieronnassa pyritä klassisen hieronnan vaikutuksiin, kuten lihaksia 
muokkaavaan hierontaan, vaan kosketus voi olla läsnä olevaa sivelyä, 
rauhallisia painalluksia tai vaikka sormella selkään piirtämistä. Näillä 
käsien ja sormien liikkeillä ikään kuin kuvitetaan sadun tapahtumia ke-
holle. Juuri sivelyn kaltainen rauhallinen kosketus purkaa tehokkaasti 
psyykkistä jännitystä ja rentouttaa.

On merkityksellistä, että satuhierottava voi rentoutua ihan täysin, eikä 
hänen tarvitse olla varuillaan sen suhteen, mitä seuraavaksi tapahtuu. 
Satuhieronnassa ei siis myöskään kutiteta, vaan pyritään kosketukseen, 
jossa toinen ihminen voi levätä kaikessa rauhassa.

Satuhierontakortit

Hyödynnä valmiita satuhieronta-runoja 
Käytä kortteja luovuuden ilmentämiseen

 
Voit hyödyntää Satumetsä koskettaa ja soi -satuhierontakortteja useilla 
tavoilla, monissa tilanteissa.  Satuhierontakortit sopivat ammattikäyt-
töön (esim. varhaiskasvatukseen, alakouluihin, kuntoutukseen, puhe-
terapiaan, toimintaterapiaan ja tunnetaitoryhmiin) sekä koteihin ja 
mummolaan yhdessä vietettäviin läheisyyden ja rentoutumisen hetkiin.

Satuhierontahetket rentouttavat mukavasti. Samalla näiden satuhie-
rontarunojen tarkoitus on osaltaan myös kutsua leikkiin ja kannustaa 
ilmaisemaan omaa luovuutta. Korteista löytyy muun muassa satuhie-
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ronta, jossa kehotetaan luomaan omaa tarinaa ja keksimään itse tari-
nan maisemia ja tapahtumia.

Satumetsä-korttien satuhieronnat sopivat erinomaisesti osaksi taide- 
ja aistikasvatusta. Satuhierontakortteja voi myös hyödyntää rakentavan 
vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen omaksumisen ja oppimisen tukena. 

Vaikka satuhierontakortteja voi hyödyntää moniin tarkoituksiin, silti sa-
tuhieronnan ydin pysyy aina samana. Tärkeitä ydinasioita ovat pysäh-
tyminen, rentoutuminen ja läsnäolo. 

Tärkeäksi nämä asiat tekee se, että ne kehittävät muun muassa stres-
sinhallintaa, mikä vaikuttaa positiivisesti kaikkeen muuhun oppimiseen, 
kasvuun ja kehitykseen kuin myös koko elämänlaatuun ja elämän mie-
lekkäänä kokemiseen.

Satuhieronta ja juuri siihen sisältyvä kosketus avaa polun kehotietoi-
suuteen. Hyvä kehoyhteys tukee hyvinvointia monin tavoin ja on tär-
keä osa itsensä kuuntelua, itsesäätelyä ja tunnetaitojen omaksumista. 
Virtaavan joen pyörteet tai keijujen tanssi antavat mielikuvien avul-
la myönteiselle kosketukselle aikaa tehdä arvokasta työtään keholla.

Toisen ihmisen läsnäolo ja kosketus ovat ihmiselle tärkeitä kaikissa ikä-
vaiheissa. Huomaathan, että voit tehdä korttien satuhierontoja myös 
toisille aikuisille. Suosittelen lämpimästi, että olet itse myös satuhie-
ronnan saajana, sillä oma kokemus avaa ja antaa paljon. Myös sinä tar-
vitset hellää huolenpitoa.

Satuhierontarunot
Voit käyttää satuhierontakortteja hyödyntämällä niihin runon muotoon 
kirjoitettuja satuhierontoja. Usein lapset nauttivat siitä, että saavat va-
lita korttien kuvan perusteella, minkä satuhieronnan teette. Satuhie-
rontoja voi tehdä joko yhden tai useamman kerrallaan. Satuhieronta- 
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korttien joukosta voi mahdollisesti löytyä ne suosikit, joita lapsi toivoo 
uudelleen ja uudelleen, ja jotka oppii pikkuhiljaa jopa ulkoa. Varsinkin 
pienelle lapselle toistot ovat tärkeitä ja tuovat turvaa.

Satumetsän satuhieronnat pitävät sisällään hyvin erilaisia tunnelmia ja 
sävyjä. Osassa mennään auringonvaloon ja iloisiin kesän juhlan pyör-
teisiin. Osassa taas ollaan illan hämyisessä, hiljaisessa ja herkässä tun-
nelmassa. Niin kuin elämässäkin on erilaisia päiviä ja tunnelmia, niin 
satuhierontojakin voi hyödyntää tilanteiden mukaan. Parhaimmillaan 
satuhieronnat voivat olla yksi väylä käydä erilaisia tunteita läpi.

Satuhierontojen kosketuskuvituksissa on pyritty miettimään moni-
puolisuutta sekä erilaisten kosketusten vaikutuksia. Joidenkin kortti-
en satuhieronnoissa kosketus ulottuu päästä varpaisiin asti ja joissain 
pysytään pelkästään selän alueella. Osassa kosketus voi olla tuntu-
vampaa ja osassa jopa eteerisen kevyttä. Eräässä Satumetsän satu-
hieronnassa huomioidaan myös jalkapohjat ja varpaat sekä niissä si-
jaitsevat akupisteet.

Lapsiryhmissä satuhieronnan voi toteuttaa pareittain sekä myös rin-
gissä tai jonossa istuen. Ryhmässä tehtävissä satuhieronnoissa kan-
nattaa pysyä selän, käsivarsien ja pään alueella, sillä istualtaan se on 
helpompi toteuttaa niin. Mikäli ohjeistuksessa on jalkoihin ulottuvaa 
kosketuskuvitusta, muuntele liikkeitä tilanteen mukaan siten, että ne 
toteutetaan esimerkiksi käsille tai selälle.

Omat tarinat ja luovuus 
Satuhieronnan yksi tehtävistä on kannustaa luovuuteen. Myönteisen 
kosketuksen ja läsnäolon kautta syntyvä hyväksyvä ilmapiiri on itseil-
maisulle otollista maaperää. Myös rentoutuminen ruokkii luovuutta. 
Luokaa siis uusia tarinoita ja satuhierontoja. Luovuus tuo elämään ilon 
ja merkityksellisyyden kokemuksia.
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 1. Ota lapsen/lasten kanssa muutama kortti kuvapuoli ylöspäin.  
Millainen tarina lähtisi syntymään näistä kuvista? Voitte keksiä yhdes-
sä tai voit antaa lapsen kertoa tarinan.

Sadutus on lapselle arvokas kokemus, joka mahdollistaa kuulluksi tu-
lemisen hetkiä. Voit kirjoittaa lapsen kertoman tarinan ylös paperille. 
Kokeilkaa, millainen satuhieronta siitä syntyisi.

 2. Voit myös itse keksiä satuhieronnan: katsele yhtä tai useampaa ku-
vaa. Anna tarinan syntyä spontaanisti niiden innoittamana, samalla 
tehden sitä satuhierontana. Tässä ei tarvitse pyrkiä keksimään satu-
hierontaa runon muodossa, vaan anna tarinan tulla siten, kuin se tu-
lee siinä hetkessä. 

Muista hitaus tarinan kerronnassa. Kosketus ja sen aistiminen vaativat 
aikaa. Tällöin kokemus on rentouttavin niin saajalle kuin antajalleen.

Satuhierontahetken jälkeen: 
 1. Piirtäkää kuva satuhieronta-maisemasta ja tarinasta. Mitä satuhie-
ronnasta jäi mieleen? Miltä mielikuva näyttää piirrettynä?

2. Millainen tanssi satuhieronnasta syntyisi? Millä tavalla liikkeillä  
voisi kertoa saman tarinan?

Satuhieronta-äänitteet ja musiikki
Sävellys: Turkka Vuorinen 
Lukija: Sanna Tuovinen

 
Löydät äänitteistä satuhieronnat valmiiksi luettuina sekä kaksi  
Satumetsää varten sävellettyä kappaletta. 
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Voit halutessasi tehdä satuhieronnat äänitteen kera. Tämä voi joskus 
tuntua helpommalle ja luontevammalle. Toisaalta lapselle voi olla mer-
kityksellistä kuulla läheisen ihmisen ääni satuhieronnan aikana, joten 
voit halutessasi hyödyntää pelkkää musiikkia taustalla ja kertoa satu-
hieronnat omin sanoin.

Luonnollisesti äänitteet ja musiikki ovat vapaavalintaisia ja ilman niitä-
kin rakentuu ihania satuhierontahetkiä. Suosittelemme kuitenkin ko-
keilemaan mitä uutta ne voivat kenties tuoda mukanaan.

Kaksi erilaista kappaletta antavat ihanaa tunnelmaa satuhierontahet-
kiin. Satumetsän rauha -kappale luo levollisen, kiireettömän ja turval-
lisen tunnelman. Satumetsän ilo -kappaleessa on keveyden ihanaa 
leikkiä ja onnellista tyytyväisyyttä.

Kerronnan rytmi
Äänitteellä kerronnan rytmi on tarkoituksellisesti hidas. Sanat voimme 
kertoa nopeasti, mutta kosketus vaatiikin enemmän aikaa. 

Voit ottaa satuhieronnan tekemisen kuin mindfulness-harjoituksena, 
jossa on mahdollista hidastaa tahtia, hengittää syvään ja antaa aikaa 
kosketuksen aistimiselle.

Voit kertoa itsellesi: “Tässä hetkessä voin hidastaa tahtia. Minulla on 
aikaa. Voin rentoutua. Nyt ei ole kiire minnekään. Nyt olen tässä ja nyt.”

Opinnäytetyössä, jossa tutkittiin lasten kokemuksia satuhieronnasta, 
tuli selkeästi esille, että myös lapset toivovat, että satuhieronnan teke-
miselle annetaan aikaa. Yhden lapsen vastaus kysymykseen, mitä voi-
si tehdä toisin oli: “...Se Taikapuu voisi kasvaa vähän kauemmin!” An-
netaan siis kosketukselle aikaa ja tilaa kertoa omia tärkeitä viestejään.
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Voit kuunnella Satumetsän kappaleita myös rauhoittavana taustamu-
siikkina. Luetut satuhieronta-äänitteet voivat kenties toimia kuin ilta-
satuna. Kokeile ja testaa vapaasti!

Satuhierontaa tehdessä on muutamia periaatteita, 
jotka on hyvä ottaa huomioon:

Kysy lapselta lupa: “Saanko tehdä sinulle satuhieronnan?” Jos lapsi 
kieltäytyy, ethän suostuttele lasta satuhierontaan. Näin lapsi oppii kun-
nioittamaan omia ja samalla toisten rajoja. Yksi tapa tutustuttaa lapsi 
satuhierontaan on tehdä satuhieronta ensin esimerkiksi nallelle tai jol-
lekin toiselle ihmiselle, jolloin lapsi näkee, mistä on kyse. 

Lapsiryhmissä voit myös kysyä, haluaako kaikki osallistua. Yleensä lap-
set ovat innokkaita osallistumaan satuhierontoihin, mutta on merkityk-
sellistä, että se on kaikille vapaaehtoista. Vasta silloin kosketus voi olla 
rauhoittava ja rentouttava kokemus.

Mukavat vaatteet, lämmin olo ja miellyttävä alusta: Pienillä asioilla 
voit tehdä satuhierontahetkestä lapselle ihanan ja rentouttavan koke-
muksen. Satuhierontaa varten ihon ei tarvitse olla paljas, vaan se teh-
dään vaatteiden päälle. Satuhieronnan voi tehdä istuma- tai makuu-
asennossa. On tärkeää, että asento on mukava sekä satuhierottavalle 
että satuhierojalle.

Kiireettömyys: Voit rauhoittua ja hengittää ensin muutaman kerran 
syvään, ennen kuin olet aloittamassa satuhierontahetken lapsen kans-
sa. On hyvä tunnustella omaa oloaan ja sitä, missä tilassa itse olemme 
ennen kuin kosketamme toista. Omalla rauhoittumisellamme näytäm-
me lapselle mallia rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. Satuhieronta 
tehdään rauhalliseen tahtiin.  
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Kosketuksen aistiminen vaatii aikaa, joten älä kiirehdi satuhieronnas-
sa eteenpäin, vaan anna kosketukselle aikaa. Hiljaiset hetket ovat tär-
keitä kosketuksen aistimisen kannalta. Satuhieronnan jälkeen kiireet-
tömässä tunnelmassa voi lapsi kenties avautua ja vaikka kertoa jonkin 
mieltään painaneen asian. “Minä olen tässä sinua varten” on siis lap-
selle monin tavoin merkityksellinen viesti.

Aloitus ja lopetus: Satuhieronta aloitetaan ja lopetetaan siten, että 
lasketaan molemmat kädet hetkeksi paikalleen satuhierottavan selälle. 
Hengitä tässä kohtaa kerran tai pari syvään ja virity läsnäoloon satuhie-
rottavasi kanssa. Kun kätesi ovat hetken paikoillaan, käsiesi lämpö ja 
kevyt painon tunne välittävät lapselle viestin: nyt on turvallista rentou-
tua. Selkeä aloitus ja lopetus luovat turvalliset raamit rentoutumiselle.

Satuhieronta-kohdat keholla: Usein satuhierontaa tehdään selän 
alueelle. Lapselle voi olla tärkeä kokemus saada toisinaan satuhie-
rontaa selän lisäksi myös jalkoihin, käsivarsiin tai pään alueelle:  “Tässä 
olen minä ja minun kehoni rajat”. Satuhieronnassa pysytään vain ke-
hon neutraaleilla alueilla intiimiyttä kunnioittaen. 

Keskustele siitä, miltä lapsesta tuntui: Voit välillä keskustella satu-
hieronnan jälkeen lapsesi kanssa siitä, mikä hänestä tuntuu mukavalle 
ja mikä vastaavasti ei. Sen sanoittaminen, miltä jokin asia aistikokemuk-
sena tuntuu, voi auttaa sanoittamaan myös omia tunteita. Kiinnos-
tus lapsen kokemuksia kohtaan lähentää teitä ja vahvistaa myönteis-
tä vuorovaikutusta.

Myös lapsiryhmässä on merkityksellistä satuhierontahetken jälkeen 
tulla hetkeksi vaikka piiriin jakamaan kokemuksia. Kysymyksiä voi olla 
esimerkiksi: Miltä satuhieronta tuntui? Onko olo jotenkin erilainen kuin 
ennen satuhierontaa? Miltä tuntui tehdä satuhierontaa?
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Satuhieronnat ja ohjeet
Löydät seuraavilta sivuilta kaikki Satumetsä koskettaa ja soi  -satuhieronnat 
ohjeineen. Voit siis lähteä tekemään satuhierontoja jo nyt painettua 
versiota odotellessa. 

Painetun version tullessa sinulle, voi satuhierottavasi kenties haluta kat-
sella kortin kuvaa satuhieronnan aikana, jolloin opasvihkosta löytyvät 
satuhieronnat voivat myös silloin olla tarpeen.

Jokaisen satuhieronnan vieressä on hieman avattu runon tarinaan liit-
tyvää symboliikkaa sekä sen voimauttavia viestejä. Tarinoissa, saduissa 
ja runoissa on se ihana puoli, että ne puhuvat jokaiselle omaa kieltään. 
Jokainen saa ottaa niiden viestit omalla tavallaan vastaan ja poimia 
niistä juuri ne asiat, joita tarvitsee omalla matkallaan. Nauttikaa mieli-
kuvien ja tarinoiden voimasta!

Vuorovaikutuksellinen satuhieronta:
Matka Satumetsään -satuhieronnan voi toteuttaa myös niin, että ky-
selet rauhallisesti lapselta alla olevia kysymyksiä ja teet satuhieronnan 
niiden pohjalta omaa luovuuttasi kosketuksen liikkeissä käyttäen. Käy-
kää yksi kysymys läpi ja tehkää siihen sisältyvä satuhieronta kerrallaan:

Alku: Tässä on metsän portti. (Sivele kämmenillä selkään kaari) 
Sen alta voi kulkea Satumetsään. (Tassuttele kämmenillä selällä)

Kysymys: Minkälainen maisema siellä voisi olla (mitä näet siellä, mil-
laiselta sinun mielestäsi Satumetsässä näyttää)? 

(Sivele kämmenillä  ja piirrä sormenpäillä kuulemasi maisema selälle 
ja käsivarsiin)
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Kysymys: Mikä eläin tulee sinua opastamaan?

(Mukaile sormenpäillä ja kämmenillä eläimen liikkumista ja kulkua 
 selällä ja käsivarsilla)

Kysymys: Mitä tapahtuu nyt? Menettekö jonnekin, teettekö jotain, 
tuleeko Satumetsään joku toinenkin ihminen, eläin tai satuolento?

(Kosketuskuvita kuulemaasi satuhierottavasi selälle, käsiin, kenties 
myös päähän ja jalkoihin)

Lapsen tarina voi olla mielikuvituksellinen, hassu, rauhallinen, kosket-
tava, hullutteleva... Mitä vain! Mikäli lapsi haluaa kertoa hirveitä, pe-
lottavia tarinoita ja maisema on myös pelottava ja karmiva, ota silloin-
kin lapsen kertomus vastaan. Maailmassa on myös pelottavia asioita, 
joita ei voi sivuuttaa. Ehkä lapsi tarvitsee juuri sinun tukeasi, ja satu 
voi olla hyvä keino käsitellä mieltä askarruttavia asioita ja pelkoja. Jos 
näin käy, kysy välillä: miten ne selviävät sieltä? Voisivatko ne jollain ta-
valla pelastua? Tulisiko joku auttamaan niitä? Koettakaa yhdessä löy-
tää onnellinen loppu. Onnellinen loppu tuo turvaa ja toivoa.



18 19

Matka Satumetsään

Voin luoda uutta 
 
Mielikuvittelu on voimavarani  
 
Joka hetki antaa tilaa seikkailulle
 

 
Matka Satumetsään -satuhieronnassa mennään luovuuden ja mieliku-
vittelun lähteille, jossa jokaisella on mahdollisuus kuvitella asiat omal-
la yksilöllisellä tavallaan. Jokaisen maisema voi olla ihan omanlaisensa 
ja jokaisen voimaeläin voi myös olla erilainen. Kaikilla on mahdollisuus 
rakentaa oma uniikki tarinansa ja löytää sitä kautta luovuuteen kätket-
tyjä mahdollisuuksia ja voimavaroja. Samalla se on matka omaan  itseen 
sekä itsetuntemukseen. 

Kosketuskuvitus tapahtuu tässä satuhieronnassa pääosin selällä,  välillä 
myös käsivarsilla ja pään alueella.
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Tässä on metsän portti, 

tästä polku aukeaa.

Tästä voi kulkea

Satumetsään avaraan.

Kuvittele jokin maisema,

jossa ihmeen ihanaa ois. 

Mitä kaikkea siellä näet,

joka hyvälle tuntua vois?

Ota jokin eläin oppaaksesi,

annan sen sua johdattaa

juuri niille poluille,

jotka vain sua odottaa.

Näin uudet sadut syntyvät,

kun vain on ja kuvittelee.

Mitä tarinoita mielikuvituksesi

nyt ajatuksiisi lähettelee?

Miten satu tämä päättyy,

vain sinä voit kertoa sen. 

Yksi asia satuja yhdistää;

se on loppu onnellinen.

Laske kädet selän päälle.

Sivele kämmenillä suurta kaarta selkään.

Sivele kämmenillä alaselästä ylöspäin. 

Tassuttele kämmenillä selän päällä. 

Piirrä sormenpäillä iso neliö selkään. 

Sivele lempeästi selkää. 

Laske kädet selän päälle. 

Kuljeta sormenpäitä selän päällä ja 
käsivarsilla. 

Sivele päästä alaselkään asti. 

Piirrä sormella pieniä ympyröitä.

Sivele kämmenillä suuri ympyrä selkään. 

Sivele kämmenillä suuri sydän selkään. 

Laske kädet selän päälle.
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Hyönteisten kesän juhla

Saan turvallisesti tulla nähdyksi 
omana itsenäni 
 
Yhdessä jaettu ilo on  
elämänvoimaa 
 
Kannustan ja tuen muita
 

 

Hyönteisten kesän juhla on täynnä yhdessä jaettua iloa ja hyvää miel-
tä. Jokainen pieni hyönteinen saa vuorollaan tulla nähdyksi ja antaa 
jotain omaa, jonka muut ottavat riemulla vastaan. Tämä hyvän tuulen 
satuhieronta kutsuu leikkimään. Keksikää yhdessä jatkoa: Minkälaisia 
muita hyönteisiä kesän juhlassa esiintyy?

Tässä satuhieronnassa kosketus on hyvin kevyttä, herkkää ja jopa 
 aktivoivaa. Kevyet taputukset tulevat alaselän alueelle. Selkä on tuki-
rankamme ja alaselkä heijastelee saamaamme tukea muilta ihmisiltä. 
Tälle alueelle tulevat taputukset ja kannustukset saattavat antaa satu-
hierottavalle tärkeää viestiä tuesta ja hyväksyttynä olemisesta.
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Valkovuokkoketo on katsomo. 

Sinne nyt laskeutuu moni pieni olento.

Hyönteisten kesän juhla alkaa nyt voi,

heinäsirkkojen viulut jo iloisesti soi.

Esiintymislavana on kanto pienoinen. 

Sitä kohti astelee Kille koppakuoriainen.

Steppaamaan alkaa pienillä jaloillaan;

kopsis, kopsis, kopoti, koppista vaan!

Hyönteiskansa taputtaa!

Lisää, lisää, lisää vaan! 

Sitten saapuu Rolle ja Riina pörriäiset,

jotka ilmassa lentävät silmukat ihmeelliset.

Taas juhlaväki taputtaa!

Kukahan seuraavaksi tuleekaan?

Nyt Piiu perhonen vuoronsa saa.

Siipiään heilutellen laulaa oopperaa. 

Jälleen kukkakedolla taputetaan!

Se oli kerrassaan hurmaavaa! 

Kesän esitykset pitkään vielä kestää.

Paljon iloa juhla tuo Satumetsään.

Laske kädet selän päälle.

Piirrä alaselkään useita pieniä kukkia. 

Painele sormenpäillä alaselkää sieltä  
täältä.

Tee viuhkamainen avaava sively. 

Kuljeta sormea edestakaisin kuin  
viulun jousta. 

Tee kämmenillä ympyrää lapojen kohdalla. 

Kävelytä kahta sormea selällä. 

Steppaile sormenpäillä. 

Taputa sormenpäillä hellästi alaselkää. 

Lennätä kahta sormea yläselällä.

Taputa sormenpäillä hellästi alaselkää. 

Laske kämmenet lapojen kohdalle ja  
heiluta kuin siipiä. 

Taputa sormenpäillä hellästi alaselkää. 

Sivele kämmenellä ympyrää selkään.

Taputa sormenpäillä hellästi koko selkää. 

Laske kädet selän päälle. 
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Kultalinnut

Olen elämässä kiinni  
 
Minusta pidetään huolta 
 
Saan vastaanottaa hyviä asioita 

Kultalinnut-satuhieronta tuo viestiä 
auringon voimasta, elämän jatkumi-
sesta ja sen vaalimisesta. Pienten 
poikasten saadessa omaa erityis-

tä hoivaa, voi hyvin ajatella, että aurinko on kuin kaikkien kultalintu-
jen vaalija ja hoivaaja. Elämän antaja, joka suo lämpöään ja voimaan-
sa kaikille, jotka haluavat ottaa niitä vastaan. Yksin ei tarvitse pärjätä 
eikä olla oman voimansa varassa, vaan hoivaa ja turvaa on tarjolla yllin 
 kyllin – ehkä juuri se on tärkein kultalintujen laulama viesti.

Kultalinnut-satuhieronnan kosketuskuvitus kulkee koko kehon pituu-
delta jalkapohjiin asti. Jalkapohjien ja varpaiden akupisteet saavat täs-
sä satuhieronnassa kevyttä hierontaa. Jalkapohjien akupisteiden hie-
rominen hoitaa koko kehoa. Jalan keskiosasta, johon linnunmunat voi 
pyörittäen painella, löytyy mm. vatsan, suoliston ja sisäelinten heijas-
tealueita. Jalkapohjien hieronta voi vahvistaa omalta osaltaan myös 
turvallisuuden tunnetta.
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Satumetsässä lintuja on,

joiden siivet on kullasta auringon. 

Kun kultalinnut laulavat,

ne samalla tuhansia satuja kertovat.

Keväisin ne etsivät pesäpaikat suojaisat, 

jonne viisi hohtavaa munaa munivat. 

Sitten aarteitaan rauhassa hautovat...

lämmittävät ja vaalivat. 

Kunnes kuoriutuu linnunpoikaset, 

pienet ja niin suloiset. 

Niistäkin kasvaa kultalintuja,

joiden sulissa välkehtii auringonvaloa. 

Välillä linnut lentävät korkeuksiin,

lähelle aurinkoa, sen ihaniin säteisiin. 

Auringosta linnut voimansa saa, 

sen valosta kauneimmat sadut 

lauluihin kumpuaa.

Laske kädet selän päälle. 

Tee toistuvia pitkiä sivelyitä käsivarsiin.

Tee kevyttä lainehtivaa sivelyä selälle. 

Naputtele kevyesti sormenpäillä selkää. 

Sivele jalkoja ja laske kädet jalkapohjille. 

Tee jalkapohjiin viisi pyörittävää painallusta. 

Lämmitä jalkapohjia kämmenillä.

Painele vuorotellen kummankin jalan viittä 
varvasta.

Sivele jaloista selkään ja käsivarsiin asti. 

Tee toistuvia pitkiä sivelyitä käsivarsiin.

Vie kädet sivellen pään päälle. 

Tee lempeää sivelevää pyöritystä pään 
päälle.

Sivele säteitä päähän, selkään ja käsiin. 

Sivele jalkoja ja laske hetkeksi kädet jalka-
pohjien päälle.

Laske kädet selän päälle. 
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Värit sateenkaaren

Elämässäni on tilaa tunteiden 
kokemiselle 
 
Saan tukea ja turvaa 
 
Hyväksyn jokaisen hetken  
sellaisena kuin se on
 

 
Tämä satuhieronta tuo näkyviin elämän monet värit ja on viestiltään 
hyvinkin syvällinen. Miellyttävät tunteet ovat ihania, mutta ikäviltä tun-
tuvien tunteiden kokeminen ja sietäminen ei aina ole helppoa. Silti ne 
kuuluvat elämään ja niillä on oma tärkeä tarkoituksensa. Tunnetaitoja 
oppii vain muiden ihmisten tuella, vuorovaikutuksessa. 

Värit sateenkaaren -satuhieronnassa kosketuskuvitus kulkee koko ke-
hon laajuudella – päästä jalkoihin. Tässä minä olen, kaikkine väreineni.
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Maalaa selkään Satumetsä. 

Maalaa vehreä maa. 

Maalaa suuret vuoret,

jotka taivaaseen kurkottaa.

Maalaa salaiset polut

ja reitit lumoavat. 

Maalaa ihmeen suuret puut, 

joiden juuret multaan uppoavat.

Maalaa sininen taivas.

Maalaa myös tumma yö.

Piirrä yön reunoille

tähtien tuikkiva vyö.

Maalaa ilon kultaa. 

Maalaa lämmin rakkaus.

Piirrä sininen surun lintu

sekä kaipauksen tarkoitus.

Maalaa herkkä sydän,

joka tunteita kokea voi.

Maalaa sylin turva,

jossa itkeä itkuja voi.

Maalaa suuri sateenkaari

ja ihan kaikki värit sen,

sillä elämäänkin kuuluu 

sävy jokainen.

Laske kädet selän päälle.

Sivele kämmenillä selkään kuusenoksia. 

Sivele alaselkää tuntuvasti. 

Sivele olkavarsilta päälaelle ja takaisin. 

Sivele vasenta käsivartta koko pituudeltaan. 

Sivele oikeaa käsivartta koko pituudeltaan. 

Sivele tuntuvasti selkää alhaalta ylös. 

Sivele molempia jalkoja tuntuvasti. 

Sivele kämmenillä yläselkää. 

Sivele päästä alaselkään asti. 

Painele sormenpäillä tähtiä käsivarsiin. 

Piirrä sormenpäillä spiraaleja selkään. 

Pyöritä tuntuvasti kämmenillä selkää.

Piirrä sormenpäillä lintu selkään. 

Laske kädet selän päälle. 

Sivele kämmenillä suuri sydän selkään. 

Sivele käsivarsia.

Laske kädet olkavarsille suojelevasti. 

Sivele selkään kämmenillä suurta kaarta. 

Laske kädet selän päälle.
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Yksi suuri laulu

Elämä on ihmeellinen ja kaunis 
 
Olen osa kokonaisuutta 
 
Jokainen ihminen on arvokas 

 
Yksi suuri laulu kertoo kaiken puolestaan. Elämän kauneus ja sadun-
hohtoisuus avautuu tässä ihanalla tavalla. Satuhierontarunon yksi tär-
keimmistä viesteistä on: Sinulle on oma paikka maailmassa, olet tär-
keä osa kokonaisuutta. Ilman sinua puuttuisi jotain tärkeää ja oleellista: 
Ihanaa, että olet olemassa!

Kosketuskuvitus pysyy satuhieronnan alun selän sekä käsien alueella, 
laajentuen loppua kohden koko kehon kattavaksi.

Kuunnelkaa, tunnustelkaa ja ihmetelkää tämän satuhieronnan viestiä... 
Antakaa itsenne olla osana tätä yhtä suurta laulua.
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Voiko joki soida? 

Voiko soida maa? 

Voiko laulaa puut,

joihin silmut puhkeaa?

Soiko metsälampi  

ja pienet laineet sen? 

Kuuluuko öisin

laulu tähtösten?

Soiko niityn kukat,

kun ne aamulla avautuu? 

Soiko aurinko, 

linnunrata 

ja kasvava puolikuu?

Onko musiikkia

tämä maailma kokonaan? 

Yhtä suurta laulua,

jossa mukana olla saan. 

Kaikissa meissä

oma sointumme on,

ja jokainen nuotti laulussa

on korvaamaton!

Laske kädet selän päälle.

Tee laineilevaa sivelyä selkään.

Tassuttele kämmenillä alaselkää. 

Sivele selkää alhaalta käsivarsiin asti. 

Vie sormet suppuun ja avaa niitä useita 
kertoja eri puolille käsivarsia. 

Sivele kämmenellä ympyrää keskiselkään. 

Sivele sormenpäillä laineita. 

Painele sormenpäillä yläselkään tähtiä. 

Piirrä sormenpäällä selkään kukkia. 

Pyöritä suurta ympyrää selkään. 

Vedä poikittain rauhallinen veto selkään. 

Piirrä sormenpäillä selkään puolikuu. 

Sivele koko kehoa (päätä, käsiä, selkää  
ja jalkoja). 

Laske kädet selän päälle. 

Tee pientä, hellää pyöritystä keskiselkään. 

Painele sormenpäillä kuin nuotteja  
viivastoon. 

Laske kädet selän päälle.  
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Keijut ja karhut

Pysähdyn elämän pienten  
ihmeiden äärelle 
 
Olen turvassa ja suojeltu 
 
Ympärilläni on kauneutta
 

Tässä satuhieronnassa herkkyys on käsin kosketeltavaa ja sen äärelle 
pysähdytään. Lumoutumiselle on aikaa ja tilaa. 

Tämän satuhieronnan yksi viesteistä onkin, että usein silloin myös elä-
män kauneus tulee näkyväksi, kun hidastaa tahtia, pysähtyy oikeasti 
katsomaan ja näkemään elämän pienet ihmeet.

Emokarhun turvallinen läsnäolo, ilta-aurinko ja pentujen ihmettely saa 
miltei aprikoimaan, että kenties keijuja on sittenkin olemassa!

Satuhieronnan kosketuskuvituksessa vuorottelevat kevyt ja tuntuvam-
pi kosketus. Sormenpäillä naputtelu, sivelyt ja tassuttelu tekevät mie-
likuvista eläviä ja miltei todentuntuisia.
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Metsässä pientä helinää kuuluu.

Vai kuuluiko ollenkaan?

Niin hiljaa ja herkästi soinnut soivat,

ehkä keijut ne kuulevat vaan.

Se kutsu on keijuille saapua,

saapua niitylle tanssimaan, 

kun usva niitylle nousee

tuoden taian mukanaan. 

Metsän sammaleelle painuu

tassut karhunpentujen.

Emo vierellä kulkee,

pentujaan suojellen. 

Niityn reunaan kun saapuvat,

siihen pennut istahtaa.

Ne ihmetellen katsovat

pientä kansaa tanssivaa. 

Ilta-auringon säteet

sekoittuvat usvaan kosteaan.

Ihan kuin pieniä sateenkaaria

ovat keijujen siivet tulvillaan. 

Emo tietää pentujensa

tämän hetken aina muistavan.

Ihmeellistä on ensi kertaa

nähdä keijujen tanssivan.

Laske kädet selän päälle. 

Naputtele hellästi sormenpäillä yläselkää.

Laske sormenpäät selän päälle. 

Naputtele hellästi sormenpäillä yläselkää. 

Laske sormenpäät selän päälle. 

Sivele käsivarsia kevyesti alhaalta ylös. 

Sivele kevyesti alaselästä ylöspäin. 

Tassuttele kämmenillä pitkin selkää. 

Tassuttele tuntuvammin kämmenillä pitkin 
selkää. 

Laske vuorotellen kämmenet lapojen 
kohdalle. 

Sivele sormenpäillä olkavarsia ja hartioita 
kuin tanssien. 

Sivele päästä alaselkään asti. 

Piirrä sormenpäillä käsivarsiin useita 
pieniä kaaria. 

Laske kämmenet selän päälle. 

Sivele sormenpäillä olkavarsia ja hartioita 
kuin tanssien. 

Laske kädet selän päälle.
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Hopeakettu

Saan olla herkkä ja aistiva 
 
On levollista ja hyvä olla 
 
Otan hoivaa vastaan
 

 
Hopeakettu on mielikuvituksellinen, ihana ja jopa eteerinen satuhie-
ronta, jossa ketun olomuoto vaihtuu toisesta toiseen. Hopeakettu tie-
tää, mitä on olla herkkä olento ja pystyy elämään niin, että herkkyydel-
le on tilaa, myös maassa käydessään. Ehkä tässä on yksi Hopeaketun 
viesteistä: me voimme myös luoda niitä sopivan hämäriä metsiä, tur-
vaisia polkuja sekä löytää tiemme kuun ihanaan syliin levähtämään, 
kun aika on. 

Kosketuskuvitus ulottuu tässä satuhieronnassa koko kehon laajuudel-
le, voimakkuuden vaihdellessa miltei hivelystä  tuntuvampaan sivelyyn.
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Kuun säteistä on se syntynyt,

välillä laskeutuu alas maan.

Kun tassut maata koskettaa,

se hopeisen turkin ylleen saa.

Sen herkät korvat kuulevat kaiken,

se pystyy paljon näkemään.

Usein silloin maahan saapuu,

kun metsässä on jo hämärää.

Hopeakettu tuntee suojaisat polut,

sen pehmeä kulku on turvaisaa.

Kulkiessaan se katselee

metsää uneen vaipuvaa.

Kuun edestä pilvet lipuvat pois,

lammen veteen kuunsilta laskeutuu.

Kun aika on kotiinsa saapua,

kettu kuunsiltaa pitkin sinne palautuu.

Kuun syliin, hellään hoivaan

se ihanasti painautuu.

Niin kevyt olo, suloinen,

kun säteistä keho taas kutoutuu.

Laske kädet selän päälle.

Sivele päätä, käsivarsia, selkää ja jalkoja. 

Laske kädet selän päälle. 

Tassuttele sormenpäillä muutaman kerran. 

Sivele tuntuvasti päätä, käsiä, selkää ja 
jalkoja. 

Tuo kädet kupeiksi selälle ja liikuta hieman.

Sivele alaselästä olkavarsiin asti. 

Sivele päästä alaselkään asti. 

Tassuttele sormenpäillä selällä.

Sivele sormenpäillä yläselästä alaspäin kuin 
kuusenoksia. 

Kuljeta kämmeniä selän poikki.

Sivele kämmenellä selkää ylhäältä alas. 

Laske kädet selän päälle. 

Kuljeta kämmentä alaselästä ylöspäin. 

Pyöritä kämmenillä selkään ympyrää. 

Laske kädet selän päälle. 

Sivele kevyesti päätä, käsivarsia, selkää ja 
jalkoja. 

Laske kädet selän päälle. 
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Rubiinisammakot

Jokainen on arvokas ja  
ainutlaatuinen 
 
On turvallista ja ihanaa olla 
olemassa 
 
Nukahtaminen on suloista
 

 
Tässä satuhieronnassa sammakot saavat tulla nähdyiksi kimaltelevi-
na, miltei kuninkaallisina olentoina, jotka elävät suojaisaa, onnellista ja   
yltäkylläistä elämää. Ehkä siinä piilee yksi tämän satuhieronnan lah-
joista; sammakot halutaan nähdä välillä myös rumina ja inhottavina 
otuksina. Tässä symboliikassa rupi konnien nahassa onkin muuttunut 
 rubiiniksi. Ja kauneus on paljastunut.

Rubiinisammakot on Satumetsän rauhallisin ja rauhoittavin satu hieronta. 
Kosketuskuvituksessa se näkyy laajoina liikkeinä, sivelyinä, keinuttelu-
na. Tähän satuhierontaan on helppoa vaikka nukahtaa.
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Katveessa Satumetsän kuusten,

katveessa ikipuiden suurten.

On piilossa lampi, kirkas ja pienoinen,

sen rannoilla hyppii heimo harvinainen.

Niiden neljä jalkaa ovat kuin loistavaa rubiinia,

pää ja selkä kuin vihreää smaragdia.

Ne kastehelmiä vedekseen juovat 

ja toisilleen metsäkukkia ruoaksi tuovat.

Lehdet lumpeen lammessa kelluvat, 

illalla sammakot niiden päälle nousevat.

Ihanasti suuret lehdet keinuttaa,

laineet konnia uneen tuudittaa.

Niin nukahtavat rubiinisammakot,

uinuvat lehtien päällä kuin timantit, kivet jalot.

Vain tähtitaivas tätä näkyä todistaa… 

paikkaa salaista vain harva nähdä saa.

 

Laske kädet selän päälle. 

Sivele selkään kuusenoksia. 

Sivele kämmenillä tuntuvasti  
alaselästä ylös.

Pyöritä kämmenillä selkään ympyrä.

Hyppele sormenpäillä selällä. 

Sivele tuntuvasti käsiä ja jalkoja. 

Sivele tuntuvasti päätä ja selkää. 

Tee kevyitä painalluksia sormenpäillä.  

Piirrä sormenpäillä kukkia selkään. 

Piirrä sormenpäillä neljä ympyrää selkään. 

Tee tuntuva painallus jokaisen  
ympyrän päälle. 

Keinuttele kämmenillä vuorotellen  
jokaisen ympyrän päällä. 

Sivele päästä alaselkään asti.

Laske kämmenet selän päälle ja  
keinuttele hieman. 

Painele yläselkään ja olkavarsiin tähtiä.

Laske kädet selän päälle. 
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Satuhieronta-tiimi sekä yhteistyöverkostomme koostuu kasvatusalan, 
hyvinvoinnin, kuvataiteen, graafisen suunnittelun sekä markkinoinnin 
ammattilaisista.

Aihe, jonka kanssa työskentelemme, on hyvin lähellä meidän jokaisen 
sydäntä. Tahdomme omassa elämässämme elää todeksi läsnäolon tai-
kaa sekä löytää hyvinvointiin vaikuttavia asioita ja tekijöitä –   toivottavasti 
tämä välittyy työmme laadussa myös sinulle. 

On suuri ilo saada tukea sinua positiivisen muutoksen tekemisessä 
 läsnäolon, kosketuksen, satujen ja tarinoiden avulla.

Mikäli haluat jatkaa tutustumista satuhierontaan lisää, tervetuloa 
 nettisivuillemme: www.satuhieronta.fi. 

Toivotamme ihania satuhierontahetkiä sekä sadunhohtoa ja  
pieniä ihmeistä päiviisi! Kiitos, että olet kanssamme tekemässä  
satuhieronnan taiasta totta!
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Tarina ja Kosketus Oy
Tarina ja Kosketus Oy on alansa johtava toimija, joka on vuodesta 2011 
tuonut myönteisen kosketuksen ja satujen yhdistämisen viestiä tun-
netuksi tuhansille varhaiskasvattajille ja lasten parissa työskenteleville 
terapeuteille sekä enenevissä määrin myös perheille. Tähän mennes-
sä tunnetuin satuhieronta-tuote on Satuhieronta – Läsnäolevan kos-
ketuksen ja sadun taikaa -kirja (WSOY, 2014), jota on myyty yhteensä 
yli 7 000 kappaletta.

Pienillä sanoilla ja teoilla voi olla suuri vaikutus
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Pienillä sanoilla ja teoilla on suuri vaikutus
www.satuhieronta.fi
info@satuhieronta.fi


