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Rentoutumisesta
Sinä synnytät kohta
Kun ajattelet tulevaa synnytystäsi, minkälaisia ajatuksia
mieleesi nousee? On erittäin tärkeää jakaa noita ajatuksiasi
jonkun luotettavan ihmisen kanssa ennen synnytystä,
jotta voit rauhassa keskittyä synnyttämiseen ilman mielessä
poukkoilevia kysymyksiä.
Kun mielesi on rauhallinen, pystyy kehosikin olemaan
rento – ja toisinpäin. Rentoutuneena ja rauhallisena
pysyminen sekä keskittyminen omaan synnytykseen antamalla sen edetä omalla painollaan auttaa sinua tuntemaan
olosi mukavammaksi. Luota itseesi ja kykyysi synnyttää.
Jokainen synnyttäjä löytää oman tapansa selviytyä supistustuntemuksista. Supistustuntemukset kertovat sinulle
synnytyksesi edistymisestä. Ne ovat erilaisia synnytyksen
eri vaiheissa. Olet jo saattanut tuntea niin sanottuja
harjoitussupistuksia, jotka valmistelevat kohtuasi synnytykseen.
Kun synnytys alkaa, alkavat supistukset ensin epäsäännöllisinä, mutta rytmittyvät yhä tiheämmiksi
ja vahvemmiksi. Jokainen supistus tekee tärkeää työtä
tuodessaan vauvaa luoksesi.
Synnytyksen aikana yritä mennä mukaan supistusten rytmiin:
Kun ei supista niin lepää, ja kun supistaa niin, keskity rentouttamaan kehosi supistuksen avaavan voiman hyödyntämiseksi.

Tässä oppaassa on esitelty erilaisia keinoja rentoutumisesi avuksi
ja synnytyksesi tueksi. Kaikki menetelmät ovat helppoja sinun itse
tai yhdessä tukihenkilön kanssa toteuttaa.
Voit tutkia ja kokeilla monia tämän vihkon tarjoamia
apukeinoja etukäteen. Toivottavasti löydät niistä jonkun omalta
tuntuvan tavan rentoutua ja keskittyä synnytykseesi.
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Tukihenkilön rooli
Ennen rentoutumisvinkkejä kuitenkin muutama sana
mahdolliselle tukihenkilölle, jolla voi olla myös ISO vaikutus
synnyttäjän rentoutumiseen.
Sinun roolisi on tärkeä!
Synnytys on hyvä mahdollisuus päästä osaksi syntyvän
vauvan elämää ihan alusta asti.
Älä jää sivustakatsojaksi!
Tarjoa rohkeasti apua ja kysy. Rakastava, apuaan tarjoava
tukihenkilö on erinomainen voiman lähde synnyttävälle äidille. Anna koko huomiosi ja energiasi synnyttäjän
käyttöön. Osoita olevasi läsnä häntä varten.
Synnytys kestää korkeintaan muutaman vuorokauden.
Sinulla on mahdollisuus noiden tuntien aikana huolehtia
synnyttäjän hyvästä olosta hänen tarvitsemallaan tavalla.

TUKIHENKILÖ: Tämä opas on myös sinulle.
Voit lukea sitä omasta näkökulmastasi ja miettiä/harjoitella,
miten autat synnyttäjääsi hänen valitsemansa rentoutumismenetelmän toteuttamisessa.

7

8

Positiivinen asenne
Ensimmäinen rentoutumiseen vaikuttava asia on sinun
asenteesi. Sinä voit vaikuttaa siihen, millä asenteella synnytät.
Rento ja positiivinen asenne ovat korvaamattomia apuvälineitäsi tässä tapahtumassa. Synnytys saa sisältää iloa,
naurua, vitsailua ja hellyyttäkin. Kunnon mahanauru
rentouttaa paremmin kuin monet muut temput!
Miksi ei kannata jännittää?

Negatiivinen
kierre
Pelko
Ahdistus
Epäily
Jännitys

Siitä saattaa syntyä negatiivinen kierre:
Jos pelkäät ja jännität, olet rauhaton ja kehosi alkaa tuottaa
stressihormoneja, jotka ohjaavat verenkiertosi raajoihisi.
Kun veri pakenee jalkoihin, kohtu saa vähemmän verta ja
happea. Tämä saa kohdun kramppaamaan ja lisää kivun
tunnetta supistusten aikana. Lisääntynyt kipu taas
saa aikaan lisää jännitystä ja pelkoa ja ahdistuneisuutta…
Miksi kannattaa olla rento?
Saatat päästä positiiviseen kierteeseen:
Kun olet rauhallinen, rento ja rohkea sekä hyvällä
mielellä, kehosi toimii normaalisti ja vaistonvaraisesti
tuottaen mielihyvähormoneja, jotka auttavat sinua
rentoutumaan entisestään.
Hapekas veri pääsee virtaamaan kohtulihakselle.
Kohtu pääsee tekemään normaalia työtään auttaen
kohdunsuutasi avautumaan. Pystyt keskittymään rauhassa
supistusten vastaanottamiseen. Tilanteen hyväksyntä ja
luottamus omaan kehoosi lisääntyy. Olet rauhallisempi
ja rennompi…
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Stressihormonit
Taistele tai pakene!
Veri kiertää jalkoihin

Kohtu ei saa
verta ja happea
Se kramppaa!

KIPUA!

Positiivinen
kierre

Keho toimii normaalisti
Mielihyvähormoneja!

Rentous
Rohkeus
Rauha

Verta ja happea
kohdulle!

Normaaleja tuntemuksia
Keskittymistä

10

11

Viihtyisä ja rauhallinen
synnytysympäristö
Rentoutumistasi edistää viihtyisä ja rauhallinen synnytysympäristö. Jos sinulla on hyvä ja turvallinen olo omassa
kodissasi, ei kannata kiirehtiä sairaalaan.
Useimmat ensisynnyttäjät lähtevät sairaalaan turhan
aikaisin. Voit aina soittaa synnytyssairaalaan keskustellaksesi
kätilön kanssa tilanteestasi ja päättää, sen perusteella
milloin on hyvä aika lähteä.
Jossain vaiheessa sairaalaan lähtö tulee kuitenkin eteen.
Mieti etukäteen miten luot synnytyshuoneeseen oman viihtyisän
ja rauhallisen ympäristön.
Mikä saa olosi tuntumaan kotoisaksi?
••
••
••
••

Jokin oma tavara.
Merkityksellinen valokuva.
Oma tuttu tyyny tai peitto.
Oma musiikki. Mistä kappaleesta tai musiikkityylistä
sinulle tulee aina mukava olo?
•• Omat eväät. Lempiherkku.
•• Omat vaatteet – sairaalakaapua ei ole pakko käyttää!

Muista, että vaikka oletkin vieraassa ympäristössä,
voit tehdä siitä hetkeksi omasi tuomalla sinne jotain henkilökohtaista itsesi lisäksi.
Oman synnytyspaikan luomisessa auttaa myös valaistus.
Keskittymistäsi saattaa helpottaa hämärä valaistus,
joka luo osaltaan rauhallista oloa. Mikäli hämärä valaistus
tuntuu sinusta hyvälle, kerro toiveesi myös kätilölle.
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Asennot ja liikkuminen
Terveeseen luonnolliseen synnytykseen liittyy vahvasti liike.
Liiku rohkeasti tuntemustesi mukaan löytääksesi itsellesi ja
syntyvälle vauvallesi paras mahdollinen asento.
Voit kävellä, kyykkiä, olla polvillasi tai nelinkontin,
ja se rentouttaa! Rento synnytys ei tarkoita sitä, että menet
sänkyyn nukkumaan. Älä jää makaamaan synnytyksen
lähdettyä kunnolla käyntiin!
Liikkumisen ja erilaisten asentojen merkitys on suuri
sinun ja vauvan hyvinvoinnille. Liikkeessä hapetut paremmin
ja veri virtaa reippaammin sekä sinun lihaksillesi
että vauvalle. Liike auttaa myös vauvaasi hivuttautumaan
pikkuhiljaa alaspäin synnytyskanavassasi.
Suosi erityisesti pystyasentoja, jolloin painovoima auttaa
kohtua tekemään työtään. Monet pitävät eteenpäin
kumartuvasta asennosta, jossa voi nojata vaikkapa pöytään.
Siinä asennossa lantioon kohdistuu vähemmän painetta
kuin sängyssä maaten ja lantiosi koko tilavuus on
vauvan käytössä.
Voit myös välillä istua pystyasennossa esimerkiksi kiikkutuolissa, jumppapallolla, tukihenkilön syleilyssä tai vessanpöntöllä, jossa voi usein olla hyvinkin mukava istuskella
pidemmänkin aikaa. On hyvä muutenkin muistaa käydä
pissalla säännöllisesti synnytyksen aikana. Täysi virtsarakko
kiristää ikävästi supistusten aikana!

Konttausasento on myös hyvää lepuutusta lantioon kohdistuvalle paineelle. Kontallaan on myös hyvä pyöritellä takapuolta vauvan laskeutumisen avuksi tai levähtää hetki
ottamalla säkkituoli rinnan alle tueksi.
Vältä selinmakuuta, koska painava kohtusi saattaa painaa
selän puolella olevat verisuonesi tukkoon ja haitata
vauvan hapensaantia!

Tukihenkilö voit auttaa treenissä!

Kokeile erilaisia asentoja jo kotona. Minkälaiset asennot tuntuvat
mukavilta ja luonnollisilta?
Kysy kätilöltä rohkeasti lisää asentojen apuvälineistä.
Vaikka kaikkea ei olisikaan valmiina huoneessa, se ei tarkoita,
ettei kyseisiä apuvälineitä olisi lainkaan saatavilla.
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”toteemipaalu”

”Letkeä sammakko”

Riipu ja roiku
tukihenkilöstäsi.

Säkkituolin päällä on hyvä levätä.

”Pirteä Pyöriäinen”

”Nostosilta”

Pyörittele lantiotasi
istuessasi jumppapallon päällä.

Etunoja helpottaa.
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Hengitys
Hengitys kulkee käsikädessä rentoutumisen kanssa.
Tärkeintä on, että muistat hengittää koko ajan.
Keskittyminen hengittämiseen auttaa sinua keskittymään
muuhun kuin voimakkaaseen supistukseen lievittäen siten
tuntemustasi. Samalla pidät huolen siitä, että vauvakin saa
riittävästi happea.
Hengitystä ei tule pidättää missään vaiheessa.
Hengitystä pidättäessä keho jännittyy ja hapenkulku
elimistöösi ja myös vauvalle heikkenee.
Tavallinen, rauhallinen hengittäminen myös supistusten
aikana säästää voimiasi. Kätilö tai mahdollinen mukanasi oleva
tukihenkilö voi auttaa sinua hengityksen kanssa muistuttamalla
siitä tai hengittämällä kanssasi.
Tilanteessa, jossa sinulla on tarve ponnistaa,
mutta se ei vielä ole suositeltavaa, saattaa kätilö ohjata
sinua ”läähättämään”, koska kevyt, pinnallinen hengitys
helpottaa ponnistustarvetta.
Ponnistusvaiheessa on myös hyvä muistaa hengittää
syvään. Ponnistusvaiheessa sinulle tulee todennäköisesti
pakottava tarve ähkäistä ja ponnistaa ja on tärkeää, että
et ryhdy pidättämään hengitystäsi liian kauan, jotta vauvasi
saa tässäkin vaiheessa tarpeeksi happea.

Harjoituksia:
Hengitä rauhallisesti silmät suljettuina.
Pidä toista kättäsi rintakehän päällä ja tunne hengityksesi
rytmi. Lisää uloshengitykseen huokaisu, se voi olla aluksi
lähes äänetön. Toista useamman kerran.
Hengitä hitaasti nenän kautta sisään ja suun kautta
hitaasti ulos. Voit puhaltaa ilman ulos kuin puhaltaisit
kynttilää sammuksiin. Halutessasi voit myös päästää
pitkän bzzz-äänteen. Pidä leukasi rentona.
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Äänen käyttö / laulu
Äänenkäyttö on rauhallisen hengityksen jatke.
Ääni voi olla hiljaista tai voimakasta. Pääasia on, että teet
ääntä omassa tahdissasi ja sellaista ääntä kuin jaksat.
Oleellista ei ole se, miltä ääni kuulostaa, vaan se miltä se tuntuu.
Voit huokailla, päästää ääntä, toistaa positiivisia sanoja
tai laulaakin. Hallittu äänenkäyttö supistusten aikana
auttaa sinua rentoutumaan.
Synnytyksen edistymisen myötä äänen voimakkuus
usein lisääntyy. Voimakkaankin äänen tulisi silti olla puheäänen korkeutta matalampi, hallittu ja alaspäin suunnattu,
ei korkea, kova ja kimeä.
On tärkeää pyrkiä rentouttamaan leukaa, älä siis pure
hampaita yhteen, sillä se vain lisää jännitystä.
Rentouttamalla leukaasi rentoutat myös lantion aluetta,
koska leuan alueelta on hermoyhteys lantion alueelle.
Käyttämällä matalia ääniä synnytyksessä voit avata ja
rentouttaa lantion aluetta. Käyttämällä hiljaista ääntä
jaksat tehdä ääntä pidempään. Voit aloittaa laululla
ja supistusten voimistuessa muuttaa käytetyn äänen yksinkertaisemmaksi. Voit pitää silmäsi auki tai kiinni ja
halutessasi voit liikkua samanaikaisesti kun teet ääntä.

Harjoituksia:
Voit harjoitella äänenkäyttöä esimerkiksi laulamalla
jo raskausaikana vauvalle. Rokkia, klassista tai hyräilyä
oman tyylisi mukaan – mikä vain tuntuu omalta.
Vauva oppii tuntemaan äänesi ja se rauhoittaa teitä
molempia. Synnytyksen alkaessa voit laulaa samaa laulua.
Mieti positiivisia sinua kannustavia sanoja.
Niitä voit toistaa synnytyksen aikana yhä uudestaan
ja uudestaan, ja saada niistä voimaa.
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Hieronta
Oman tukihenkilön tai kätilön kosketus rauhoittaa,
antaa tukea ja voimaa synnytyksen aikana. Koskettaminen
voi olla sitä, että joku vain pitää sinua kädestä.
Sinun kannattaa rohkeasti kertoa, mikä tuntuu sinusta
hyvältä, tai jos sinusta tuntuu, ettet jollain hetkellä siedä
kosketusta lainkaan. Tukihenkilösi tai kätilö voi hieroa sinua
eri tavoin, mutta tärkeintä on, että sinä kerrot mikä
helpottaa oloasi parhaiten. Hieronta tukee koskettamisen
ohella rentoutumistasi synnytyksen aikana.
Hieronta lievittää supistustuntemuksia ja hieronnalla voidaan
laukaista paikallisesti lihasten jännittyneisyyttä.
Kokeile erilaisia hierontatekniikoita tukihenkilösi kanssa.
Etsikää oma hyvältä tuntuva tyyli. Voit kokeilla sivelyä,
paijausta, pusertelua, hankausta, taputtelua, hierontaa jollain
apuvälineellä ( pallohierontalaite, gua sha-kampa), akupainantaa.
Synnytyssalista löytyy useimmiten öljyä, sitä voi rohkeasti
pyytää ja käyttää hieronnassa avuksi.
Akupainanta
Kätilö osaa mahdollisesti painaa itse tai ohjata tukihenkilösi painamaan kipua lievittäviä akupisteitä, joita löytyy
paljon esimerkiksi jaloista.

Tukihenkilö: Kysy synnytyksen aikana äidiltä,
missä kipu tuntuu? Paina sitä vastaan.
Kysy tuntuiko hyvältä?

Gua sha
Voit käyttää hieronnan apuvälineenä myös hillopurkin kantta
tai sitten kätilöltä voi löytyä ihan oikea gua sha-kampa.
Tarkoituksena on ”kammata” samansuuntaisin vedoin
jännittyneitä ja kipeitä alueita, synnytyksessä usein alaselkää. Iho alkaa usein punoittaa ja jopa sinertää,
mutta se kuuluu asiaan. Käsittelyä jatketaan niin kauan kuin
se hyvältä tuntuu, tai kunnes käsitellylle alueelle ei enää tule
lisää väriä. Kipukohtia voidaan lopuksi hieroa myös käsin.
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Vesi
Lämmin vesi rentouttaa, hellii ja hoivaa
sekä kehoa että mieltä
Jo kotona voit viettää aikaasi suihkussa ja viihtyä siellä
niin kauan kuin lämmintä vettä riittää! Lämmin vesi helpottaa supistustuntemuksia, mutta sen täytyy antaa vaikuttaa
tarpeeksi kauan, jotta rentoutuminen voi tapahtua.
Viiden minuutin suihku ei tuo vielä toivottua helpotusta,
mutta puolen tunnin suihkuttelun jälkeen olo voi olla jo
paljon rentoutuneempi. Suihkussa voit myös pyöritellä
lantiotasi, tanssahdella, istua vaikkapa jakkaralla tai jumppapallolla ja tietenkin laulaa.
Amme on myös erinomainen vaihtoehto rentoutumiselle.
Lämpimään veteen upottautuminen helpottaa painontunnetta, rentouttaa lihaksiasi ja rauhoittaa mieltä – niin kuin
kunnon kylpy yleensäkin! Ammeeseen kannattaa mennä
kuitenkin vasta kun synnytys on kunnolla käynnissä.
Aivan alkumetreillä se saattaa rentouttaa sinua niin paljon,
että supistusten tahti hidastuu tai ne loppuvat kokonaan.
Kohdunsuun avautumisen ollessa kunnolla vauhdissa
voit kuitenkin viettää ammeessa aikaa rauhassa.
Muista, että sinun ei tarvitse kiirehtiä sieltä pois. Anna lämpimän veden vaikuttaa rauhassa ja nauti veden tarjoamasta
painottomuuden tunteesta. Tunnin välein kätilö saattaa
pyytää sinut vauvan sydänäänten kuuntelua varten
hetkeksi ylös ammeesta, mutta pääset sinne kyllä takaisin,
mikäli kaikki on kunnossa. Ammeessa ollessasi haihdutat
paljon, joten on tärkeää muistaa juoda.

Lapsiveden meno ei ole esteenä ammeessa lillumiselle.
Keskustele kuitenkin ammeeseen menosta ensin kätilösi
kanssa, mikäli lapsivesi ei ole kirkasta.
Ammeeseen voi synnyttääkin! Tosin aina se ei ole
mahdollista vaan riippuu sekä synnytyspaikasta että
omasta tilanteestasi.
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Lämpö
Lämpöhoitoa voit antaa itsellesi esimerkiksi kuumavesipulloilla, mikrossa lämmitettävillä jyväpusseilla tai geelipusseilla, lämpimään veteen kastelluilla pyyhkeillä
tai lämpöhuovalla. Useimmat synnyttäjät haluavat lämpöä
selkään, alavatsalle, nivusiin tai välilihan alueelle haaraväliin.
Lämpimään veteen kastettu pesulappu voi tuoda helpotusta
kiristyksen ja painon tunteeseen erityisesti silloin kun
vauvasi pää alkaa painamaan välilihan aluetta.

Välineitä lämpö- ja kylmähoitoon löytyy synnytyssairaalasta.

Lämpöhuopa
Pesulappu

Jos koet lämpimän jyväpussin alavatsalla hyväksi, riittää
tukihenkilölläkin puuhaa, kun hän juoksee lämmittämään
pussia säännöllisin väliajoin mikrossa.
Geelipussi

Kylmä
Kylmähoitoa voit antaa itsellesi esimerkiksi jäillä
täytetyllä pussilla, kylmällä vedellä täytetyllä pullolla tai
kaulimella, kylmägeelipussilla tai kylmään veteen
kastetulla pyyhkeellä. Kylmä saattaa tuntua hyvältä selässä,
rinnassa tai kasvojen alueella. Synnytys on toisinaan hikistä ja
kuumaa työtä, jolloin virkistävä kylmä pyyhe kasvoilla
saattaa tuntua ihanalta.

Tukihenkilö voi kylmähoitaa esimerkiksi pyörittämällä kylmällä
vedellä täytettyä muovipulloa synnyttäjän ristiselällä.

Kuumavesipullo
Märkä
pyyhe

Jyväpussi

Jääpussi
Täytettävä kaulin

Vesipullo
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TENS
TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, on pieni
laite jonka voit ostaa itsellesi tai vuokrata (ks. Aktiivinen
synnytys ry –linkki), tai kysyä onko synnytyssairaalassasi
sellainen tarjolla.
TENS-laite on paristokäyttöinen. Se lähettää kehoosi sähköimpulsseja selkään laitettavien lappujen kautta. Pienet sähköimpulssit estävät hermoratojasi viemästä liikaa viestejä
supistusten intensiivisyydestä aivoillesi ja sitä kautta myös
auttavat sinua rentoutumaan paremmin.
TENS-laitetta on käytetty jo useita vuosia menestyksekkäästi synnytyskipujen lievityksessä ympäri maailmaa.

Tukihenkilö voi antaa kiihkeimmän supistuksen aikana
sinulle sähköboostin laitteella, jos itse haluat keskittyä
vastaanottamaan supistustuntemusta.

Seuraavat menetelmät tarvitsevat jo kätilöä avuksesi,
mutta niistäkin saattaa olla hyötyä rentoutumisessasi!
Kysy rohkeasti kätilöltäsi näistäkin apukeinoista.
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Akupunktio
Akupunktiossa hyvin ohuita neuloja laitetaan tiettyihin
kehon pisteisiin. Synnytyksen aikana käytetyt yleisimmät
pisteet ovat jaloissa ja päässä. Neulojen pistäminen ei satu
juuri ollenkaan, mutta niillä voidaan hoitaa hyvin
jännitystä, stressiä ja supistustuntemuksia sekä auttaa
vauvan laskeutumista ja kohdunsuusi avautumista.
Useat kätilöt ovat jo saaneet koulutuksen akupunktiohoidon antamiseen. Kannattaa kysyä ja kokeilla!

Aquarakkulat
Aquarakkulat ovat joillekin hyvinkin tehokas apukeino.
Tässä menetelmässä vettä pistetään ihosi sisään pienellä
neulalla ja tämä sattuu ja tuntuu samalta kuin
ampiaisen pisto. Piston jälkeen kiputuntemus kuitenkin
häipyy ja tuo tilalle lämpimän hyvänolon tunteen pistosalueelle. Kehosi omat mielihyvähormonit hyökkäävät
paikalle ja hoitavat pistokohtia ja mieltäsi.
Aquarakkuloita voidaan laittaa niin paljon kuin haluat
ja niin usein kuin tarvitset. Niiden laittamiseen tarvitset
kuitenkin kätilön apua.

29

LINKit
Tyttöjen Talot
Helsinki: www.tyttojentalo.fi
Kuopio: www.hilimat.fi
Tampere: www.tytto.fi
Oulu: www.likka.fi
Turku: www.mimmi.fi

Aktiivinen synnytys ry (AKSY)
www.aktiivinensynnytys.fi

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Helsingin Tyttöjen Taloa ®
ylläpitää Kalliolan Nuoret ry
kumppaneinaan
Suomen Setlementtiliitto ry
ja Helsingin kaupunki.
Nuoret äidit toimintaa rahoittavat
Helsingin kaupungin
Terveyskeskus ja Sosiaalivirasto.

Teksti:
Hanna-Mari Aflatuni ja Essi Lettojärvi
Graafinen suunnittelu:
Kira Aimo
2012

