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Kätilötalon
synnytysvalmennukset

antavat
sinulle ja kumppanillesi
*tietoa ja ymmärrystä
*keinoja ja varmuutta

*voimaa ja rauhaa
*luottamusta
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JOHANNA ANU



4

SYNNYTYSTYÖ
Synnytys kuluttaa paljon voimia,

mutta
sinulla on monta keinoa

auttaa itse itseäsi.

Esimerkiksi
hengitys,

laulu,
turvallinen olo,

vesi,
liike

ja hyvä asento
auttavat sinua.



LEPO

Synnytys usein kestää
-vuorokaudenkin-

kannattaa siis myös levätä.

Alkumatkasta on helpompi levätä
kuin loppumatkasta, 

jolloin synnytyksen intensiteetti
kasvaa.

Lepää aina kun voit.
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HENGITYS JA ÄÄNI

Hengitys antaa keholle
ja vauvalle happea

jaksaa synnytystyötä.

Joskus sopivan
hengitystaajuuden ja

rytmin löytää
paremmin,

kun uloshengityksellä
käyttää matalaa

ääntä, esim "AAAAA".



JUOMINEN JA SYÖMINEN
Juominen on tärkeää synnyttäessä,

ettei elimistö pääse kuivumaan.
Vesi tai laimea mehu ovat parhaita.

Tutkimusten mukaan kevyt syöminen
auttaa jaksamaan synnytystyössä.

Kannattaa syödä
tuntemusten mukaan.

Alussa, kun supistuksia tulee vielä
harvakseltaan kohtalaisen kovina,
maistuu tuhdimpi eväs kuin lähellä

ponnistusvaihetta. 
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SYNNYTYSASENTO

Itselle sopiva asento
helpottaa synnytyskipua,

auttaa keskittymään kestämiseen,
säästää voimia ja

auttaa vauvaa syntymään.

Eri asennot tuntuvat hyvältä synnytyksen
eri vaiheissa. Etsi aktiivisesti omaa parasta

asentoasi läpi synnytyksen.

Jos asentoa ei tunnu löytyvän, kysy
vinkkejä kätilöltäsi.
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Osa synnyttäjistä kokee, että ainoa
asento, joka synnytyksessä tuntuu

hyvältä, on makuulla/paikallaan. Tätäkin
tuntemusta kannattaa uskoa ja levätä.

Liikkeet eivät ole itsessään tärkeitä, vaan
niiden tuoma mahdollisuus heittäytyä

synnyttämään ja löytää lievitystä kipuun.

Tärkeää on antaa keholle synnytysrauha,
jolloin synnytyshormonit toimivat

optimaalisesti. 
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ASENTOJA AVAUTUMISVAIHEESSA
*lepo  
*liike  
*pysty
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ASENTOJA PONNISTUSVAIHEESSA

Paras asento on se, 
missä on helpointa olla.

Useimmat naiset vaihtavat asentoaan
ponnistusvaiheessa.
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SYNNYTYSKUMPPANI
on tärkeä.

Elämänkumppani on tuttu ja turvallinen
rakkauden ja kannustuksen lähde.

Kannattaa jutella etukäteen kumppanin
roolista synnytyksessä.

Kumppanin jaksamiseen kannattaa myös
panostaa: hyvät eväät, vaihtovaatteet,
milloin kumppanin kannattaa nukkua.

Joskus nainen tarvitsee synnytykseensä
kanssakulkijanaista, doulaa, joka kulkee

perheen rinnalla tarvittavan matkan
synnytyspolkua.  
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FYSIOLOGINEN IMETYSASENTO

*vauvalla turvallinen olo
*äidillä rento olo        
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SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

Synnytyksestä ja raskaudesta palautuu
vuodessa.

Imetys lisää mielihyvän kokemista ja
syventää unta, mutta kuluttaa myös

energiaa, nesteitä, vitamiini- ja
hivenaineita. Varmista maidon laatu ja

määrä syömällä ja juomalla itse
ravitsevasti ja riittävästi.

Tärkeää on työn, levon ja liikunnan
tasapaino.

Helli ja hoivaa myös itseäsi.
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Synnytyskokemus
vaikuttaa
sinuun

loppuelämäsi. 


