
Hei! 
Kiitos kun pidät huolta itsestäsi ja
vauvastasi ja tutustut tulevaan! 
Kuljetaan yhdessä sitä kohti, että

vauvasi syntymäpäivä tulee olemaan
positiivinen ja voimaa antava hetki. 

Tässä 5 asiaa
jotka kannattaa matkalla ottaa

huomioon.
- Jenna



Antaa kommunikointi synnytyskuppanisi tehtäväksi. Tätä varten hänellä on
oltava tietoa siitä, mitä sinä toivot synnytykseltä. Kerron tästä lisää kohdissa
4 ja 5. Hän on onneksi nykytilanteessakin todennäköisesti rinnallasi
synnytyksen aktiivisessa vaiheessa, eli silloin kun olet synnytyssalissa.
On myös mahdollista vaihtaa kätilöä, jos kommunikaatio ei suju. Tämänkin
on hyvä olla kumppanin tehtävä. Onneksi tilanne on harvinainen, mutta tämä
on kuitenkin syytä tietää.

 

5 Kohtaa yhteistyöhön
 
1.Tiedä oikeutesi
 
Yhteistyön kannalta tärkein, ehkä yksinkertaiselta kuulostava asia on: Sinulla
on päätösvalta synnytyksessä. Valtaosa kätilöistä tekee työtä sydämellään ja
sinua kuunnellen, mutta tästäkin huolimatta voi joskus kiireen tai
huolimattomuuden vuoksi jäädä tunne, ettei sinua kuulla tai ymmärretä, tai et
itse ymmärrä tapahtumia. Päätösvaltasi ohittaminen kuitenkin jättää herkästi
mieleesi syviä kysymyksiä ja jopa arvottomuudetunteen. Siksi tuota valtaa on
hyvä varautua käyttämään tarvittaessa. 
 

Miten siis käyttää päätösvaltaa käytännössä?
 
Synnytyksessä ei ole niin helppo kysellä tarkennuksia ja osallistua
päätöksentekoon, jos aihe on vieras. Sinulla on täysi työ keskittyä siihen mitä
kehossasi tapahtuu. Muista, että sinulla on oikeus  ja tavallaan omaa
hyvinvointiasi kohtaan myös velvollisuus ymmärtää, mitä tapahtuu. 
Jos et saa riittävästi tietoa kyetäksesi tekemään itsellesi oikealta tuntuvia
päätöksiä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
 

 
Jos kumppanisi ei halua syystä tai toisesta olla edellämainitussa roolissa,
kannattaa harkita doulan tukea mukaan synnytykseen. Lisätietoja
http://suomendoulat.fi
 
 
 



Joudutetaanko synnytystä lääkkeellisesti tai esim. lapsivesikalvojen
puhkaisulla.
Mitä kivunlievityskeinoja käytetään. 
Mitä rentoutumiskeinoja sinulla on käytettävissäsi.
Kuinka paljon sisätutkimuksia tehdään.
Mikä olisi sopiva ponnistuasento.
Voitko ponnistaa itse kehoasi kuunnellen vai ohjatusti.

Päätökset voivat koskea esimerkiksi:
 

 
Se juttu päätöksissä on, että niillä on SEKÄ PLUSSIA ETTÄ MIINUKSIA. Sen,
miten nämä painottuvat sinun mielestäsi ja sinun tapauksessasi, pitäisi ratkaista
mitä päätetään. Ei esim. sen, miten kätilösi on tottunut tilanteen hoitamaan. 

Vaikka moni yhä ajattelee että ”kätilö kertoo sitten”, että synnytyksestä ei tarvitse
itse niin kovin paljoa tietää, se ei käytännössä tunnu yleensä kovin hyvältä.

2. Tunne itsesi. Kyseessä on sinun kehosi ja lapsesi.
 
Kokemuksestasi voi tulla negatiivinen, jos joudut synnyttäessäsi miettimään: ”Mitä
ihmettä tässä nyt oikein tapahtuu, mitä minussa oikein tapahtuu, mitä minulle
tehdään??!!”
 
Suojaudut tältä olotilalta kun tiedät, mitä kehossasi ja mielessäni tapahtuu
synnytyksen aikana. Silloin pystyt vaikuttamaan omaan oloosi, ja sinulla on aina
myös omia työkaluja joilla vaikuttaa synnytykseen. Voit silloin rauhoittaa itseäsi
tarvittaessa. Rentoutuminen esimerkiksi on mahdollista melkein aina, kunhan se
on tuttua. Näin sinulla on aina mahdollisuus vaikuttaa, etkä ole tilanteen tai muiden
”vietävissä”. Se suojaa sinua myös, jos jossakin vaiheessa olet sairaalassa yksin.
 



Rento ilmapiiri, jossa saat olla oma itsesi ja sinuun luotetaan.
Riittävä tieto siitä, mitä ollaan tekemässä. Paitsi jos satut rakastamaan
yllätyksiä. 
Rentouttava ympäristö, jossa ei ole välittömiä merkkejä vaarasta tai stressistä.
Rento keho, syvä hengitys.
Kosketus, hieronta, hyväily.
Hyvä ruoka.
Positiiviset mielikuvat.
Luonto, vapaus.
Rakkaiden ihmisten tuki ja läheisyys. 
Tieto siitä, että he myös osaavat tukea sinua tarvittaessa. 

Kun olet itse synnytyksesi "rouva", tärkeimmät synnytyshormonit oksitosiini ja
endortfiinit virtaavat helpommin kehossasi vapaasti. Oksitosiini-hormoni vastaa
synnytyksen viemisestä eteenpäin, koska se saa aikaan supistukset ja raukean
olon joka helpottaa synnyttämistä. Endorfiinit taas loiventavat synnytyskipua
huomattavasti, tutkitusti jopa lääkkeitä enemmän!
 
 
Kannattaa siis miettiä, mikä noin yleensä saa sinut rentoutumaan? Listaan
tähän muutamia yleisimpiä tekijöitä:
 

 
 
Vaikka synnytysrentoutuminen onkin osittain hyvin erilaista kuin rentoutuminen
”normaalitilassa”, tieto sinusta itsestäsi rentoutujana ennen synnytystä on tärkeää. 
Käy edellinen lista läpi, ja mieti voitko vahvistaa joitain osa-alueita? Lisätä siihen
omia? Voitko tuoda joitain tuttuja rentoutumisjuttuja synnytykseen mukaan
sellaisenaan?
 
Hyödynnät omaa rentoutumistasi ja synnytyshormoneita koskevaa tietoasi, vaikka
synnytyksessäsi käytettäisiin myös lääkitystä. Itseasiassa rentoutuskeinojen
tuntemuksesta on todella paljon hyötyä juuri lääkityssä synnytyksessä, koska
silloin synnytyshormoneiden eritys laantuu herkemmin. Miten ne siis saa
virtaamaan? 
 
Sitä on mahdollista opetella, ja kannattaakin, sillä vain sinä voit tietää mikä lisää
hyvää oloasi. Tulen kertomaan tästä sähköpostitse sinulle myöhemmin lisää.



 3. Tunne tunteesi
 
Stressi ja epätietoisuus voivat vaikuttaa synnytykseen niin, että se hidastuu ja muuttuu
kivuliaammaksi. Haaste on, ettemme aina tunnista omaa stressiämme ennen kuin olo on
jo tosi tukala. Tunnistatko sinä stressin merkit kehossasi? Tiedätkö, milloin tunnet
jännittyneisyyttä?
 
Yleisimmin huomaamme stressin siitä, että ajatukset ajautuvat väkisinkin ”stressi-
kierteeseen”. Silloin alat kuvitella kauhuskenaarioita ja epäilet toden teolla omaa
pärjäämistäsi. Voitkin oppia huomaamaan omia stressiajatuksia kun pysähdyt niiden
ilmaantuessa: Huomaa, miten ne vaikuttavat kehossasi (esim. syke tai hengitys kiihtyy,
hartiat tai leuat jännittyvät, ilme kiristyy) ja että ne ovat vain ajatuksia. Sinun ei ole
tarvetta muuttaa itseäsi, tai muuttua yltiöpositiiviseksi ihmiseksi (ellet jo ole sellainen,
mikä on ihanaa :) ). Huomaa vain, miten stressi vaikuttaa sinuun.
 
Kun tunnet itseäsi ja tunnistat tunteesi, sinun on helppo kertoa niistä muillekin ja pyytää
tarvittaessa apua. Silloin voit myös tietoisesti palata ajatuksiin ja mielikuviin, jotka antavat
sinulle voimaa ja uskoa itseen. Tällainen synnytysrentoutumisen harjoittelu opettaakin
sinulle myös lisää itsestäsi. Se sopii erityisen hyvin sinulle, jos sinun on haastava hellittää
kontrollista. Se on jokaisen opittavissa, nopeastikin.
 
Stressikierteeltä pääsee synnytyksessäkin pois ja synnytys on mahdollista palauttaa
positiivisille raiteille, vaikka siinä olisikin vaikeita hetkiä. Usein ulkopuolinen tuki auttaa
tässä merkittävästi.
 
Suosittelen siksi, että juttelet tuntemuksistasi, hoivakokemuksistasi, toiveistasi sinua
koskevan hoivan suhteen puolisosi, kumppanisi, ystäväsi, doulasi, terveydenhoitajasi
kanssa.
 
Mieti myös, mitä tarvitset kätilöltä, jos sinulle tulee stressihetki? Tämä kannattaa kirjata
myös synnystoiveisiin, joista kerron kohdassa 5. 
 
Voitte jutella myös siitä, että synnytyksessä voi tulla eteen kaikenlaisia tunteita, mutta se
ei välttämättä tarkoita jonkin olevan vialla. Keskustelkaa yhdessä, mitä toivot
kumppaniltasi jos olet peloissasi tai epätoivoinen. Muistakaa, että hänen tukensa on
mahdollista tarvittaessa myös etänä puhelimen ja kuvayhteyksien kautta. Hän voi myös
kommunikoida kätilön kanssa etäyhteyden välityksellä.



4. Ole joustava
 
Joustavuudella tarkoitan kahta asiaa: Kykyä muuttaa suunnitelmia sekä tietoisuutta
siitä, että useimmissa tilanteissa synnytyksessä on joustonvaraa. 
 
Moni synnyttäjä toivoo, että pärjäisi mahdollisimman pitkään ilman lääkitystä tai
toimenpiteitä. Siksi tärkein kysymys, joka sinun tai kumppanisi kannattaa muistaa,
jos kätilö ehdottaa jotakin toimenpidettä on: ”Voidaanko vielä odottaa?”. Mitä
tapahtuu jos odotetaan, onko kiire, vai vieläkö on muita vaihtoehtoja?
 
Toki voit myös toivoa lääkitystä ja synnytystä vauhdittavia toimenpiteitä, mutta
silloin on hyvä tietää miten ne toimenpiteet sinun oman kehosi synnytysprosessiin
vaikuttavat. Niin voit tehdä tietoisia päätöksiä.
 
Voit myös oman kehon kautta voimistaa synnytystä ja vähentää kipua, eli
luonnolliset keinot toimivat vaihtoehtona lääkitykselle.
 
On surullista että nämä, meissä naisissa valmiina olevat synnytystaidot eivät ole
tänä päivänä osa ”perimätietoa” tai ”kansanviisautta”. Ne hukkuvat taustalle, kun
synnytystä katsoo ainoastaan lääketiteellisestä näkökulmasta. Ne ovat kuitenkin
täysin löydettävissä, jos tietää mitä etsiä.
 
Toisaalta taas, vaikka olisit alunperin toivonut että synnytykseen puututaan
mahdollisimman vähän, voi lääkitys tai muut toimenpiteet joskus olla tosi
positiivinenkin juttu. Niidenkin suhteen voi siis olla joustava. Koeta olla laatimatta
tarkkaa toivetta siitä, miten synnytys menee ja ripustamatta harteillesi sankarin
viittaa. 
 
Haaveilla toki kannattaa ja hahmottaa, mikä olisi ideaalista synnytyksessä.
Haaveissasi, mitkä keinot sinua auttaisivat, miten synnytystä hoidettaisiin ja miten
sinut kohdattaisiin? Haavesynnytyksesi muodostaa pohjan viidennelle
turvavinkilleni.



 

Miten olet valmistautunut ja mitä ajattelet synnytyksestä
Millaisia rentoutumiskeinoja aiot käyttää (jos et tiedä, kurkkaa sähköpostista
viestini)
Millainen tuki auttaa sinua rentoutumaan, eli mitä toivot kätilöltä
Miten toivot synnytyskipua lievitettävän ja millainen on suhtautumisesi
lääkitykseen

5. Kirjoita synnytyksen hoitosuunnitelma
 
Tätä voi kutsua myös synnytystoivelistaksi, kirjeeksi kätilölle tai synnytystoiveiksi.
Otsikoin sen hoitosuunnitelmaksi, koska kyse ei suinkaan ole toiveista, jotka
mahdollisesti toteutetaan, vaan nimenomaan suunnitelmasta, joka koskee sitä,
miten sinua hoidetaan. 
 
Suunnitelman kirjoittaminen on tärkeää, koska synnytyksen lomassa et voi samalla
tavalla viestiä toiveistasi kuin muulloin.
 
Suunnitelmaa on tarkoitus seurata sellaisenaan, ellei eteen tule jotakin jonka
vuoksi haluatte YHDESSÄ hoitohenkilökunnan kanssa muuttaa suunnitelmaa. 
 
Kerro suunnitelmassa:

 
Kätilöt ovat useimmiten huipputyyppejä, mutta paraskaan heistä ei ole
ajatustenlukija. Kerro siis sinä heille, mitä tarvitset, jotta sinulla olisi synnytyksen
aikana hyvä olla.
 
Juttelethan hoitosuunnitelmasta synnytykseen mukaan tulevan kumppanin kanssa.
Näin huolehdit, että hän ymmärtää toiveesi ja on valmis tukemaan sinua, jotta ne
kuullaan.
 
 
 
 
Lopuksi haluan rohkaista sinua pitämään huolta omista
oikeuksistasi ja omasta synnytysvoimastasi. Muista, että olet
arvokas ja sinun kokemuksesi on arvokas. 


