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PURKKA-TREENI 
Ruokailussa, syömisessä, juomisessa ja suualueen harjoittelussa on aina syytä seurata näitä 
asioita: 
- ASENTO. Niska ja ryhti suorana, tuolilla istuessa lapsen jalkojen alla on oltava tukea. 
- ASPIRAATIO. Seuraa yskiikö lapsi usein (tai illmeneekö pientä köhimistä) ruokailun aikana, 

sen jälkeen tai makuulle mentäessä ruokailun jälkeen. Tämä voi olla merkkinä nielemisen 
ongelmista. 

- SUUN MOTORIIKKA. Pystyykö lapsi käsittelemään erilaisia ruoka-aineita suussaan? Onko 
lapsi ”nirso” -vai onko hänellä oraalimotoriikan ja sensoriikan pulmia?  

 

 

 

Yksi peruspala xylitol-purkkaa on hyvänkokoinen alkuharjoitteluun. Sopikaa vaikka kahden-kolmen 
palan harjoittelu peräkkäin, niin lapsi malttaa luopua ensimmäisestä purkasta. Ennen harjoittelua 
muistuta, että tätä ei syödä/nielaista. Kun harjoittelu on tuttua ja onnistuu paremmin, voitte lisätä 
kaksi purkkapalaa yhtä aikaa harjoitteluun. Kahden palan pehmentäminen vaatii enemmän 
lihasvoimaa. Ja tästä voidaan edetä ja vaihtaa peruspalat esim. kuution muotoisiin isompiin tai 
levymallisiin purkkiin. Suussa tehdään näiden kanssa enemmän lihastyötä. Harjoittelun päätteeksi 
ja juhlistamiseksi voidaan käyttää vaikka palan HubbaBubbaa 😊  
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1) PURUPAIKKA ja pureskelun vahvistaminen. Laitetaan purkka suoraan oikealle purupaikalle, 
poskihampaiden väliin. Voidaan pohtia missä ruoka tulisi pureskella. (Orava syö käpyä 
etuhampailla. Ihmiset poskihampailla.) Käyttäkää peiliä apuna. 
 

-Seuraa leuan liikettä. Mikäli pureskeluliike ei ole suora (ylös-alas), vaan vino (”kamelin 
pureskelu”), silloin purkkaharjoittelu ei ole vielä suositeltavaa tälle lapselle (ei vahvisteta 

virheliikettä). 
 

2) SIIRTO kielen avulla. Pehmennä ensin purkkaa oikealla purupaikalla poskihampaiden luona. 
Sitten siirrä purkka toiselle puolelle suuta kielen avulla. Siirrä purkka jälleen takaisin toiselle 
puolelle.  
 

-Mikäli tämä ei onnistu, lapsi voi siirtää purkan sormilla. Tällöin tulisi kuitenkin seurata myös 
ruokailua ja arvioida oraalimotoriikkaa tarkemmin. Ruoan käsittelyssä tarvitaan tätä kielen 

liikettä. 
 

3) PURKAN VETÄMINEN SUUHUN. Tämä on tehokas ja hauska harjoitus! Venyttäkää purkka 
pitkäksi nauhaksi ja annetaan sen roikkua suusta ulkona. Kielen ja huulten avulla 
vedetään/otetaan purkka takaisin suuhun. Tätä harjoitusta voidaan tehdä myös spagetilla! 
 

4) SYLKÄISY on monen eri lihaksen yhteistyötä ja koordinaatiota. Purkan tulisi olla lähellä huulia, 
kielen etuosassa valmiina. Huulet pyöreäksi, kieli työntää purkkaa ulospäin ja samalla pieni 
puhallus suusta. Tässä tehdään montaa asiaa yhtä aikaa, lisäksi vielä tähtäys. Eli jos lapsi vain 
avaa suunsa ja odottaa, että purkka tippuu suusta / ottaa purkan sormilla pois, tarvitaan 
harjoittelua. 
 

5) SENSORIIKKA. Käyttäkää eri makuja ja värejä, maistelkaa, arvailkaa mikä maku on kyseessä, 
mikä on lapsen lempimaku jne. Huom! Maut voivat lisätä syljen tuotantoa suussa, samalla tulee 
sylkivuodon hallintaa. 

 
 
 

Hauskaa harjoittelua! 

 


