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julkaistussa tutkimuksessa seurattiin ihmisten
reagoimista ASMR-videoihin laboratorio-oloissa.
Puolet tutkimukseen osallistuneista kertoi koke-
vansa ASMR-aaltoja, puolet ei.

Mittauksissa huomattiin ryhmien välillä selvä
ero. Tutkimuksessa ASMR-aaltoja kokeneet ih-
miset kertoivat rentoutuneensa, ja fysiologisissa
mittauksissa huomattiin heidän sydämen syk-
keensä laskeneen merkittävästi.

Sheffieldin yliopiston tutkimus on ensimmäi-
nen, jossa ASMR-ilmiötä on tutkittu reaaliaikai-
sesti laboratoriossa.

3Apua nukahtamiseen
ASMR:stä voi olla yllättävää iloa lapsi-
perheen arjessa. Sitä voi kokeilla avuk-
si esimerkiksi lapsen uniongelmiin tai
ylikierroksilla pörräävän lapsen rau-

hoittamiseen.
Kuiskailu, rapina, naputukset ja muut tyypilli-

set ASMR-laukaisimet saattavat auttaa lasta ren-
toutumaan, vaikka hän ei kokisikaan varsinaisia
ASMR-aaltoja. Ne voivat auttaa pääsemään ren-
toon ja keskittyneeseen mielentilaan samaan ta-
paan kuin mindfulness-harjoitukset.

Jos nukahtaminen on lapselle vaikeaa, voi ko-
keilla iltasadun lukemista pehmeästi kuiskaa-
malla. Samalla voi sivellä lasta kevyesti esimer-
kiksi käden sisäpuolelta tai pitää kädestä kiinni,
naputella sormia tai käännellä iltasatukirjan si-
vuja kahisutellen. 

Kokeilemalla selviää, mitkä asiat sopivat omille
lapsille parhaiten.

4Saatat jo tehdä sitä
Vaikka kirjainyhdistelmä ASMR ei
olisi ennestään tuttu, moni silti tun-
nistaa ilmiön, kun sitä alkaa kuvailla.
Lyijykynän rapina ja kääntyvän sivun

ääni hiljaisessa kirjastosalissa, vaimea tietoko-

neen näppäimistön näpytys, hiusharjan kahina
tai taiteilijan siveltimen vedot television lasten-
ohjelmassa. Ihmisillä on usein ASMR-kokemuk-
sia omasta lapsuudestaan.

Vanhemmat myös tuottavat ASMR-ärsykkeitä
lapsilleen tietämättään: antamalla henkilökoh-
taista huomiota, katsomalla ystävällisesti, puhu-
malla pehmeällä äänellä tai koskettamalla lasta
kevyesti.

5Videoita myös lapsille
Verkossa on lukematon määrä videoita,
jotka on tehty varta vasten ASMR-koke-
muksia synnyttämään. Niissä rapistel-
laan, kahisutellaan, naksutellaan, sili-

tetään, kuiskaillaan ja katsotaan ystävällisen kes-
kittyneesti. 

Lapset saattavat kokea videot rauhoittaviksi,
esimerkiksi kun joku puhuu pehmeällä äänellä
kuten vanhemmat lukiessaan iltasatuja lapselle.
Suomalainen, lapsille sopiva ASMR-kanava on
esimerkiksi Nukkumimmi eli muusikko Assi Jo-
kivirran YouTube-kanava.

6Lievittää yksinäisyyttä
Tutkimusten mukaan ASMR saa siitä
nauttivia ihmisiä myös tuntemaan
enemmän yhteyttä muihin ihmisiin.
Eräässä tutkimuksessa huomattiin,

että ne aivojen osa-alueet, jotka ovat aktiivisia
ASMR:n aikana, ovat aktiivisia myös positiivisen
henkilökohtaisen huomion aikana.

ASMR voi siis lievittää yksinäisyyden tunnetta,
mutta siitä hyötyvät myös ihmiset, joilla on laaja
sosiaalinen verkosto.

Asiantuntijoina tohtori Giulia Poerio Sheffieldin
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sekä filosofian tohtori, professori Craig Richard 
Shenandoahin yliopistosta Yhdysvalloista.

JOS LAPSEN ON 
VAIKEA NUKAHTAA,
KOKEILE LUKEA ILTA-
SATU KUISKAAMALLA.

USEIN VANHEMMAT 
TUOTTAVAT LAPSILLE
ASMR-KOKEMUKSIA
TIETÄMÄTTÄÄN.


