
Onko vauvalla nälkä?
Vauva kertoo nälästä ilmeillä  

ja eleillä. Itku on vauvan  
viimeinen keino pyytää ruokaa.

Hamuilu on vauvan tapa kertoa nälästä. 
Hamuileva vauva aukoo suutaan, lipoo kie-
lellään, kääntelee päätään ja vie käsiään 
suuhun. 

Imetä vauvaa, kun huomaat hänen 
hamuilevan. Silloin vauva on vielä rauhal-
linen. Hän pystyy keskittymään imuotteen 
löytämiseen ja syömiseen. Liian nälkäinen 
vauva on hermostunut ja itkee.

Oman vauvan viestejä oppii ym-
märtämään, kun hänen kanssaan viettää 
aikaa lähekkäin. Vauvaa voi pitää ihokon-
taktissa, eli sylissä iho ihoa vasten. 

Osa vauvoista jaksaa odottaa maitoa 
pidempään. Jos oma vauvasi hermostuu 
nopeasti, ota hänet rinnalle jo nälän en-
simmäisistä merkeistä.

Vauva heräilee ja on nälkäinen. Sil-
mät ovat vielä kiinni. Vauva venytte-
lee ja liikehtii. Kieli liikkuu suussa ja 
tulee välillä uloskin. Vauva voisi imeä 
rintaa unisena jo nyt.

Vauva avaa silmiään ja on kokonaan 
hereillä. Hän on nälkäinen ja kertoo 
siitä lipomalla huuliaan ja maistele-
malla sormiaan.

Vauva vie käsiään suuhun ja imes-
kelee niitä. Välillä hän avaa suunsa 
kuin ottaakseen rinnan suuhunsa. Jos 
vauva olisi sylissä, hän nokkisi suul-
laan ja etsisi rintaa.

Alkaa olla nälkä!

Vauva on levoton. Hän kääntää 
päätään puolelta toiselle. Vauva 
hamuilee huppua tai peiton reunaa, 
joka koskettaa hänen poskeaan. 
Vauvan ilme muuttuu tyytymättö-
mäksi, kun nälkä kasvaa.

Odottaminen tuntuu vauvasta kur-
jalta. Hän parkaisee ärtyneesti. 
Vauva voi huitoa käsiään, heiluttaa 
päätään ja irrottaa otetta rinnasta 
ennen kuin rauhoittuu imemään.

Nälkä on jo liian kova. Vauva alkaa 
itkeä. Rauhoittele itkevää vauvaa sy-
lissä. Kun vauva on rauhoittunut, hän 
pystyy tarttumaan rintaan hyvällä 
imuotteella.

Ruokaa! Nyt heti!

– Kiitos äiti, kyllä maistuu!

Tukea ja tietoa imetykseen 
www.imetys.fi
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Missä maitoni on!
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Nyt meni hermo!
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Saanko maitoa!

Haluaisin syödä jo!
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