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Aluksi
Onnea monikkovauvoista, joita teille odotetaan tai jotka ovat äskettäin syntyneet! Monikkolasten vanhemmuus on etuoikeus, jonka vain harvat saavat
kokea.
Tämä opas on kirjoitettu juuri teille. Rinnakkain rinnalla – Monikkovauvojen
imetys on tarkoitettu avuksi perheille, joissa on pienet monikkovauvat, mutta siihen kannattaa tutustua jo odotusaikana. Kahden, kolmen tai jopa neljän
vauvan hoivaaminen samaan aikaan on erilaista verrattuna yhden vauvan hoivaamiseen ja imettämiseen. Jo pelkästään imetykseen tarvittava aika on moninkertainen, vaikka vauvoja imetettäisiin samaan aikaan.
Rinnakkain rinnalla – Monikkovauvojen imetys perustuu ajantasaiseen, näyttöön perustuvaan imetystietoon ja nykyaikaisiin hoitokäytänteisiin. Eri sairaaloissa ja neuvoloissa perheiden saama ohjaus ja hoito ovat hiukan erilaisia,
mutta tavoite on yhteinen: monikkovauvojen ja perheen hyvinvointi. Sama
tavoite on tällä oppaalla. Voit lukea opasta luku kerrallaan ja poimia omaan
tilanteeseen sopivimmat tiedot ja vinkit. Juuri teidän perheen vauvoista ei ole
vielä kirjoitettu yhtään opasta, siksi tässäkin oppaassa tarjotaan monia vaihtoehtoja eri tilanteisiin.
Imetys on hyvin luonnollista, mutta silti useat perheet kohtaavat siinä monenlaisia haasteita. Näistä haasteista osaan Rinnakkain rinnalla antaa ohjeita ja
selviytymiskeinoja, mutta vielä enemmän se antaa tietoa, jonka pohjalta äiti voi
löytää omaan perheeseen ja omiin vauvoihin parhaiten soveltuvat tavat jatkaa
imetystä tai lopettaa imetys, kun on vieroittamisen aika.
Oppaan taustalla on ajatus siitä, että imetys on ensisijainen tapa ruokkia vauvoja, sillä ihminen on biologiansa puolesta nisäkäs. Kaikenlainen imetys on
arvokasta ja siitä hyötyvät sekä vauvat että äiti. Samalla oppaassa on vahvana
ajatus, että imetys on vain yksi osa elämän kokonaisuutta. Imetys toteutuu jokaisessa perheessä ja jokaisen vauvan kohdalla omanlaisenaan. Imetys ja elämä
ovat joskus ennalta arvaamatonta ja hallitsematontakin, minkä monet monikkovanhemmat hyvin tietävät. Joskus imetys voi tuntua kaikkein tärkeimmältä
asialta, joskus imetys on se, josta ensimmäisenä joustetaan, koska voimavaroja
tarvitaan muualle. Kaikki valinnat, jotka tehdään vauvojen ja koko perheen
hyvinvoinnin turvaamiseksi, ovat oikeita ja hyviä valintoja myös silloin, kun
ne johtavat imetyksen loppumiseen.
Oppaan läpi kulkee ajatus: Kun paras ei ole mahdollista, on mahdollinen parasta. Tämä tarkoittaa, että vaikka imetys ja äidinmaito ovat paras tapa ruokkia vauvat, on tilanteita, joissa imetys ei ole mahdollista eikä äidinmaitoa ole
saatavilla. Silloinkin vanhemmilla on monia keinoja tarjota parasta hoivaa
vauvoilleen. Äidinmaidonkorvikkeet ovat pitkän tuotekehityksen tulosta ja ne
mukailevat äidinmaidon ominaisuuksia. Vauvat saavat niistä tarvittavat ravintoaineet ja pulloruokintahetket voivat olla ihania läheisyyden ja vuorovaikutuksen hetkiä vanhemman ja vauvan välillä.
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Jokaisella äidiksi tulevalla on jonkinlainen ajatus imetyksestä, sen tärkeydestä
ja mahdollisuudesta onnistua. Joskus nämä toiveet tai ajatukset saavat suunnan ja muodon vasta sitten, kun vauvat ovat sylissä ja imetys on läsnä jokapäiväisessä elämässä. Imetys tuntuu iholla ja usein se menee ihon alle. Eikä
vähiten silloin kun eteen tulee odottamatonta tai poikkeuksellista.
Rinnakkain rinnalla – Monikkovauvojen imetys -opas tarjoaa monenlaisia
vaihtoehtoja imetyksen eri vaiheisiin. Jokaisen luvun alkuosassa kuvataan, miten imetys sujuu silloin, kun se sujuu hyvin ja äiti haluaa jatkaa imetystä. Sen
jälkeen kerrotaan tavallisista haasteista tai poikkeuksista ja miten näistä voi
selvitä ja turvata imetyksen jatkumista. Vaikka oppaassa annetaan vinkkejä
imetyksen jatkamiseen haasteista huolimatta, on kuitenkin hyvin ymmärrettävää, että nämä haasteet voivat olla sellaisia, että imetys päättyy niiden takia tai
äiti ei jostain muusta syystä halua enää imettää. Varsinaisia vinkkejä imetyksen
lopettamiseen ei anneta muualla kuin vieroittamista käsittelevässä luvussa.
Jokainen perhe on erilainen. Perheenjäseniin viitataan tässä oppaassa sanoilla
äiti, toinen vanhempi, puoliso tai kumppani ja sisarus. Perheen jäsenet ymmärretään oppaassa sosiaalisen roolinsa kautta. Toinen vanhempi on aikuinen, jonka perheeseen nämä monikkovauvat ovat syntyneet ja joista hän on vastuussa.
Toisen vanhemman rooli on tärkeä ja hän on tasavertainen vanhempi imettävän äidin kanssa. Kun perheen toisesta aikuisesta puhutaan suhteessa äitiin,
käytetään sanoja puoliso ja kumppani. Sisaruksilla tarkoitetaan saman perheen
lapsia, jotka kuuluvat monikkovauvojen elämään. Oppaassa ei ole omaa lukua
yksinhuoltaja-äideille, mutta mukana on vinkkejä myös siihen, miten monikkoimetyksen saa sujumaan yksinkin. Vauvoihin viitataan useimmiten vain sanalla vauvat eikä kaksosia tai kolmosia ole eritelty. Näin on vältetty tarvetta
kirjoittaa erityisiä huomautuksia kolmosten vanhemmille. Kolmosvauvojen
imetyksen erityispiirteitä on koottu omaan lukuun.
Oppaassa on useita tietokuvia. Ne voi tulostaa muistilapuiksi seinälle. Kuviin
on koottu keskeisiä asioita tiiviisti ja helposti luettavaksi.
Monikkovauvojen imetys on erilaista kuin yhden vauvan imetys. Kun vauvoja
on monta, on rinnalla ruuhkaa. Ja silti se on imetystä, jossa on paljon samaa
kuin yhden vauvan imetyksessä. Jokainen vauva kokee imetyksen omanlaisenaan ja vauvalle se on henkilökohtainen kokemus, vaikka rinnalla olisi oma
veli tai sisko samaan aikaan imetyksellä.
Onnistuneita ja ilontäyteisiä imetyshetkiä!
Jyväskylässä toukokuussa 2016
Liisa Ansio
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Kiitokset työryhmälle ja asiantuntijoille
Rinnakkain rinnalla – Monikkovauvojen imetys -opas sekä Avaimia monikkoimetyksen ohjaamiseen – opas ammattilaisille muodostavat Suomen Monikkoperheet
ry:n imetysaineiston. Rinnakkain rinnalla on tarkoitettu perheille ja Avaimia
monikkoimetyksen ohjaamiseen on suunnattu imetysohjauksen ammattilaisille.
Oppaiden taustalla on moniammatillinen työryhmä. Tekstin on kirjoittanut
vs. vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Liisa Ansio (HuK) Suomen Monikkoperheet ry. Hän on aiemmin työskennellyt Imetyksen tuki ry:ssä vertaistukikoordinaattorina ja hänellä on pitkä kokemus imetystukityöstä ja imetystukiäitien kouluttamisesta. Hänen lisäkseen työryhmään ovat kuuluneet:
Anna Groundstroem, vertaistukikoordinaattori, Imetyksen tuki ry. Annalla
on pitkä kokemus monenlaisesta imetystuesta ja imettävien perheiden parista
tehdystä työstä.
Johanna Haapkylä, lääkäri, monikkoäiti ja monikkoperhevalmentaja. Johannalla on pitkä kokemus lastenneuvolatyöstä.
Riikka Ikonen, sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri. Riikka tekee väitöstutkimusta, joka liittyy keskosten imetykseen. Hänellä on pitkä kokemus keskosten ja sairaiden vauvojen hoidosta vastasyntyneiden teho-osastolla.
Elina Paala, sairaanhoitaja, monikkoäiti, monikkoperhevalmentaja ja Imetyksen tuki ry:n imetystukiäiti. Elinalla on kokemusta omien monikkolasten imetyksestä sekä monikkoperheiden imetyksen tukemisesta.
Taina Palve, kätilö, IBCLC. Tainalla on pitkä kokemus synnytyssalikätilönä.
Niina Mäkinen, kätilö, koulutuskoordinaattori, Imetyksen tuki ry. Niinalla
on kokemusta kätilön työstä niin synnytyssalissa kuin lapsivuodeosastollakin.
Perhesuhteita käsittelevässä luvussa asiantuntijana on ollut VET psykoterapeutti, perheterapeutti Pekka Larkela. Parisuhdetta käsittelevässä luvussa asiantuntijana on ollut erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Marja
Kihlström.
Lisäksi oppaan teossa ovat olleet mukana Suomen Monikkoperheet ry:stä
vs.toiminnanjohtaja Raisa Ojaluoto ja järjestösihteeri Tiina Matala (taitto).
Oppaassa olevat valokuvat on ottanut Anne Muhonen, itsekin monikkoäiti.
Kiitos valokuvissa esiintyvälle perheelle.
Oppaassa olevat lainaukset ovat peräisin Suomen Monikkoperheet ry:n
tekemästä kyselystä, joka toteutettiin maaliskuussa 2016. Ne ovat monikkoäitien omia kertomuksia monikkoimetyksestä ja vauvojen ruokinnasta muilla
tavoin.
Kiitos kaikille oppaan tekoon osallistuneille!
Liisa Ansio
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1. Hei näin me tehdään maitoa! - Rinnan rakenne ja

toiminta

Imetyksen käytännöt ja suositukset pohjautuvat pitkälti rinnan anatomiaan
ja toimintaperiaatteisiin. Näiden ymmärtäminen auttaa ratkaisemaan monia
imetyksen haasteita.

1.1 Rinnan anatomia
Raskauden aikana rinnat käyvät läpi isoja muutoksia. Muutokset alkavat
heti raskauden alettua. Raskauden aikana rintojen rasvavarastot pienenevät
ja rasvan tilalle rintaan kasvaa rauhaskudosta. Rinnat ovat valmiit tekemään
maitoa raskausviikolla 16, jo ennen kuin vauvoilla olisi mahdollisuuksia
selviytyä, jos he syntyisivät.
Hyvin erimuotoisissa ja erinäköisissä rinnoissa on sisällä suurin piirtein
samanlainen rakenne. Rinnan ihosta erottuu selvästi nännipiha ja nänni.
Nännipihan iho on röpöläistä ja siitä voi erottaa pieniä nystyröitä, Montgomeryn rauhasia. Nänninpäässä on useita pieniä reikiä, joista maito tulee ulos.
Nännin pienenpienet reiät ovat maitotiehyeiden päitä. Lähellä nänniä maitotiehyeet haaroittuvat ja niitä ulottuu joka puolelle rintakehää. Maitorauhasia
on rinnassa monessa kohtaa. Yhdessä maitotiehyeiden kanssa ne muodostavat monimutkaisen verkoston, joka muistuttaa viinirypäleterttua. Maitotiehyeiden ja maitorauhasten ympärillä on paljon verisuonia. Verenkiertoa ja
maitorauhasia erottavat tyvikalvot, jotka mahdollistavat ravinto- ja makuaineiden sekä hivenaineiden kulkeutumisen maitoon, mutta estävät haitallisten
aineiden pääsyä maitoon. Niin kauan kun maito on rinnan sisällä, se on yhteydessä äidin verenkiertoon. Myös osa siitä maidosta, jota vauvat eivät juo,
palautuu takaisin äidin verenkiertoon.
Maitorauhasten ympärillä on pienenpieniä lihassoluja, jotka saavat maidon
virtaamaan.
Joka puolella rintaa on myös rasvasoluja, vain aivan nännin lähellä rasvaa ei
ole. Rasvan tehtävä on suojella rintaa.

1.2 Prolaktiini ja oksitosiini – Maidon tuotannon hormonit
Maidontuotantoa säätelee monimutkainen hormonitoiminta. Toisaalta on
kyse hormonien ohjaamasta fysiologisesta toiminnasta, toisaalta maidontuotantoa ohjaa ärsytys.
Kun vauvat ovat syntyneet ja istukat irronneet, käynnistyy prolaktiinin eritys.
Prolaktiini on nimensä mukaisesti (pro=puolesta, lakta=maito) maitoa tuottava hormoni. Heti synnytyksen jälkeen prolaktiinitaso nousee, ja kun vauva tai
vauvat imevät rintaa, nousee prolaktiinitaso entisestään.
Mitä useammin prolaktiinitasot nousevat, sitä enemmän rinnat tekevät maitoa. Jokainen imetys nostaa prolaktiinitasoa ja korkeimmillaan prolaktii-
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nitasot ovatkin 45 minuuttia imetyksen alkamisesta. Yli kahdeksan imetystä vuorokauden aikana pitävät äidin prolaktiinitason jatkuvasti riittävän
korkealla maidon muodostumiseen. Eniten prolaktiinia erittyy yöllä,
minkä tähden erityisesti maidonnostatusvaiheessa on tärkeää, että ainakin yksi imetys tai lypsykerta tapahtuisi yöaikaan. Prolaktiini saa äidin uneliaaksi, joten äiti usein nukahtaa helposti yöimetyksen jälkeen.
Ajan myötä prolaktiinin merkitys vähenee ja maidontuotanto pysyy yllä
ilman tiheänä toistuvia imetyksiä.
Oksitosiini on lämpimän mielihyvän hormoni, joka saa maidon virtaamaan.
Usein äiti tuntee herumisen kihelmöintinä, kipuna tai lämmön tunteena. Äiti
voi myös kokea suurta mielihyvää tai tyhjentymisen tunnetta. Useimmilla
äideillä tulee kova janon tunne. Pienellä osalla äideistä oksitosiinihuippu
aiheuttaa ohimenevän ahdistuksen ja epätoivon tunteen herumisen hetkellä.
Tällöin puhutaan D-MERistä.
Oksitosiinia erittyy paljon sekä alatiesynnytyksen aikana että vauvojen synnyttyä. Vauvojen hoivailu, koskettelu, nuuskiminen ja suukottelu saavat oksitosiinia erittymään. Erityisen voimakasta oksitosiinieritys on, kun äiti pitää
yhtä vauvaa tai kaikkia vauvoja ihokontaktissa. Myös vauvat erittävät oksitosiinia. Ihokontakti ja läheisyys syventävät äidin ja vauvojen kiintymyssuhdetta. Oksitosiini laskee äidin ja vauvan stressihormonitasoja ja lievittää kipua.

1.3 Maidon muodostuminen
Maito syntyy maitorauhasissa. Maitoa syntyy koko ajan imetysten aikana ja
niiden välillä, ensin pieniä määriä ja myöhemmin enemmän. Imetysten välillä maito varastoituu maitorakkuloihin. Mitä tyhjemmät rinnat ovat ja mitä
lyhyempi aika imetyksestä on, sitä enemmän ja nopeammin rinnat tekevät
maitoa.
Imetyksen alussa rinnasta poistuu ensin maitoa, joka on ollut rinnassa varastoituna. Osa maidon rasvasta jää maitorauhasiin ja maitotiehyisiin kiinni.
Kun oksitosiini käynnistää herumisen, maitoa purskahtaa maitotiehyitä pitkin. Virtaava maito saa mukaansa kertyneen rasvan. Vauva saa siis imetyksen alussa janojuomaa, ja kun imetys jatkuu, saa hän myös rasvaa, joka pitää
nälkää. Jos edellisestä imetyksestä on vain lyhyt aika, on maito heti imetyksen
alussa melko rasvaista.
Rinnat toimivat yhdessä ja erikseen. Kun toinen rinta heruu, heruu toisestakin
helposti maitoa. Rinnat eivät koskaan tyhjene täysin. Yhden imetyksen aikana voi rinta herua monta kertaa. Aluksi heruminen on voimakasta ja nopeaa,
imetyksen kestäessä se hidastuu ja vähenee. Pienenkin tauon jälkeen heruminen voimistuu.
On yksilöllistä, kuinka paljon maitoa varastoituu imetyksen välillä rintoihin.
Toisten äitien rinnat varastoivat vain vähän maitoa ja toisten paljon maitoa.
Vaihtelu on suurta. Kaikenkokoiset rinnat osaavat tehdä maitoa ja useimpien
äitien maito riittää hyvin kahdelle tai kolmelle imetettävälle. On vain vähän
äitejä, joiden rinnat eivät pysty tekemään maitoa ollenkaan tai maitoa muodostuu vain hyvin vähän.
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1.4 Miltä maidonnousu tuntuu?
Moni äiti odottaa kovasti maidonnousua. He olettavat, että maidonnousu
tuntuu erityiseltä. Aiemmin luultiin virheellisesti, ettei ennen maidonnousua
rinnoista tulisi mitään. Varsinaista maidonnousua on kuitenkin turha odottaa, rinnat tekevät maitoa jo raskausaikana ja toden teolla heti, kun istukka tai
istukat ovat poistuneet kohdusta.
Muutama päivä synnytyksen jälkeen äiti usein huomaa muutoksia rinnoissa. Rinnat tuntuvat painavilta ja joskus kuumilta. Niihin saattaa kerääntyä
kudosturvotusta, joka saa rinnat isoiksi ja pingottaviksi. Turvotusta on melkein kaikilla äideillä, mutta eniten äideillä, jotka ovat saaneet synnytyksen
aikana suonensisäistä nesteytystä, jotka ovat synnyttäneet keisarinleikkauksella ja jotka ovat saaneet synnytyksen aikana oksitosiinia. Myös rintapumpulla lypsäminen lisää kudosturvotusta rinnoissa. Turvotus ei kerro maidon
määrästä. Se voi tuntua tukalalta ja vaikeuttaa vauvojen tarttumista rintaan.
Tiheät imetykset vähentävät turvotusta. Kun rintojen verenkierto vilkastuu,
maidon heruminen helpottuu. Joskus äidille saattaa tulla vähän kuumeinen
olo, sillä maidonnousuun voi liittyä harmitonta lämmön nousua.
Toisinaan, etenkin jos vauvat ovat vierihoidossa ja pääsevät rinnalle usein, ei
maidonnousua juuri huomaa. Maitomäärän lisääntymisen voi huomata siitä,
että imetyksen aikana kuuluu selvä ääni vauvojen nielaistessa.
”Sektion jälkeen olin huonossa kunnossa ja hemoglobiini hyvin alhaalla, joten maidonnousu kesti. Eniten apua oli kätilöstä, joka tsemppasi, että kyllä se vielä nousee.”
Elma, kaksoset 8 kk
”Iltaisin saattoi maito loppua hetkellisesti ja vauvat itkivät kovin, kunnes maito alkoi
herumaan uudestaan.”
Aliisa
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2. Voimapisaroita ja tehotippoja – Imetyksen edut
Imetyksestä on etuja sekä vauvoille että äidille. Osa imetyksen ja äidinmaidon
eduista saavutetaan, vaikka imetystä tai äidinmaitoa olisi vain vähän, osaan
hyötyjä tarvitaan pitkää imetystä. Osa imetyksen eduista näkyy vain suurissa
otoksissa, eli kun imetettyjä vauvoja on tuhansia tai satoja tuhansia. Osa eduista
koskee aivan jokaista imetettyä lasta. Imetys ei ole koskaan turhaa, eivätkä äidinmaidon hienot ominaisuudet joudu hukkaan, vaikka vauvat saisivat äidinmaidon lisäksi äidinmaidonkorviketta.

2.1 Ihmeellistä maitoa
Äidinmaito on koostumukseltaan ainutlaatuista. Sen koostumus ja ravintoaineet
vastaavat täydellisesti ihmisvauvan tarpeita. Kaikkien äitien maito on suunnilleen samanlaista eikä äiti voi juuri ravitsemuksellaan vaikuttaa äidinmaidon
koostumukseen. Jos äidin ruokavaliosta puuttuu jotain ravintoainetta, äidin elimistö ottaa maitoa varten tarvittavat ravintoaineet äidin ravintoainevarastoista.
Äidinmaidon lisäksi pieni vauva tarvitsee vain D-vitamiinia.
Ravinto- ja hivenaineet ovat äidinmaidossa sellaisessa muodossa, että ne imeytyvät hyvin. Esimerkiksi rautaa äidinmaidossa on vain vähän, mutta lähes kaikki
imeytyy vauvan käyttöön, kun taas vauvanruokiin lisätystä raudasta suurin osa
jää imeytymättä. Pieninä syntyneille keskosille tarvitaan lisäravinteita äidinmaidon lisäksi, sillä he ovat jääneet ilman tärkeitä ravintoainevarastoja, kun raskaus
on päättynyt ennen laskettua aikaa.
Äidinmaidon rasvat muistuttavat kalanrasvoja ja sopivat erityisen hyvin ihmisen
aivojen tarpeisiin. Rasvoja on monenlaisia ja äidin ravitsemus vaikuttaa siihen,
millaisessa suhteessa niin kutsutut kovat rasvat ja pehmeät rasvat äidinmaidossa
ovat. Pääsiallinen energianlähde äidinmaidossa on laktoosi eli maitosokeri. Äidinmaidossa on eläviä valkosoluja, infektioiden torjuntaan erikoistuneita soluja,
vasta-aineita ja hyödyllisiä bakteereja. Äidinmaidon proteiineista tärkein on heraproteiini, jonka lisäksi äidinmaidossa on myös kaseiinia ja laktoferriiniä. Kaseiini saa äidinmaidon vaaleaksi, mutta koska sitä on vähemmän kuin heraproteiinia, ei äidinmaito ole yhtä valkoista kuin lehmänmaito.
Äidinmaidossa on myös kuituja, oligosakkarideja sekä monenlaisia entsyymejä,
jotka tehostavat äidinmaidon sulamista. Äidinmaidossa on myös useita erilaisia
kasvutekijöitä ja hivenaineita.
Tutkimus ei ole vielä pystynyt selvittämään, kuinka paljon äidin syömän ruuan
maku-, väri- ja muut aineet välittyvät äidinmaitoon, mutta äidit ovat huomanneet, että äidinmaidon väri ja maku vaihtelevat sen mukaan, mitä äiti syö. Myös
lääke- ja nautintoaineet välittyvät äidinmaitoon, samoin päihteet. Osa allergisista
vauvoista reagoi äidinmaidon kautta allergeeneihin.
Äidinmaidon maku on vauvoille tuttu, sillä se muistuttaa lapsiveden makua ja siinä maistuvat äidin syömän ruuan makuaineet samalla tavoin kuin lapsivedessä.
Näin äidinmaito auttaa vauvoja sopeutumaan kohdun ulkopuoliseen maailmaan.
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2.2 Terveyshyötyjä vauvalle
Mitä pienempiä vauvat ovat, sitä enemmän he hyötyvät äidinmaidosta ja imetyksestä. Ensimmäinen imetys on tavallaan se kaikkein tärkein imetys. Ensimmäiset
äidinmaitopisarat luovat hyvän pohjan vauvojen terveydelle. Oman äidin ternimaidossa, eli kolostrumissa, vauvat saavat eläviä valkosoluja, sokereita ja rasvoja,
jotka tukevat vauvan oman vastustuskyvyn kehittymistä ja hyvän suolistobakteeriston kehittymistä. Myös imetys itsessään parantaa vastasyntyneen hyvinvointia.
Äidin sylissä ja iholla oleminen lievittää vastasyntyneiden kokemaa stressiä, vähentää kipua, pitää verensokerin tasaisena, auttaa vastasyntyneitä pitämään paremmin hyvän ruumiinlämmön ja tasaa sekä hengitystä että sydämen sykettä.
Äidinmaidonkoostumus muuttuu koko ajan vauvojen tarpeita vastaavaksi. Keskosvauvat saavat erilaista maitoa kuin täysiaikaisena syntyneet vauvat ja täysiaikaisena syntyneet vauvat saavat omia tarpeitaan vastaavaa maitoa. Äidinmaito
sulaa tehokkaasti eikä rasita vauvan elimistöä, joten vauvat voivat syödä rinnasta
niin usein ja niin paljon kuin haluavat.
Äidinmaidon mukana vauvat saavat vasta-aineita juuri omassa perheessä jyllääviä tauteja ja äidin jo sairastamia tauteja vastaan. Samoin äidinmaito estää bakteerien ja sienten kasvua vauvan elimistössä. Imetys vähentää vauvojen riskiä sairastua tulehdussairauksiin vielä imetyksen loppumisen jälkeenkin. Jos imetetyt
vauvat sairastuvat ripuliin tai hengitysteiden tulehduksiin, he paranevat usein
nopeammin kuin pelkkää korviketta saavat vauvat. Imetys vähentää myös sairastuneen vauvan riskiä joutua tiputukseen, sillä äidinmaito maistuu vauvalle
silloinkin, kun muu ruoka ei maistu, ja koska äidinmaito sulaa jo vauvan suussa,
saa vauva siitä ravintoaineita, vaikka olisi vakavasti sairas.
Pienten vauvojen saama maito sisältää paljon sokereita ja rasvaa, koska niitä
ihmisen vauva tarvitsee kasvuunsa. Kun vauvat kasvavat ja lähtevät liikkeelle,
muuttuu äidinmaidon koostumus niin, että se sisältää hiukan enemmän proteiineja lihasten tarpeisiin. Yli yksivuotiaat imeväiset saavat maidossa taas enemmän
rasvaa, sillä touhukkaat taaperot kuluttavat paljon energiaa ja koko ajan oppivat
aivot tarvitsevat rasvaa.
Äidinmaitoa saavat vauvat kasvavat yleensä ensimmäisen puolen vuoden aikana nopeasti, mutta kasvu tasoittuu neljän kuukauden ja puolen vuoden välillä.
Imetetty vauva ei voi olla koskaan ylipainoinen, vaikka olisikin palleroinen. Imetys ja äidinmaito vähentävät vauvojen riskiä ylipainoon vielä leikki-iässäkin.
Äidinmaito vähentää vauvan riskiä sairastua moniin vakaviin sairauksiin, kuten
allergioihin, atooppiseen ihottumaan ja ykköstyypin diabetekseen.
Imetys auttaa vauvan leuan luustoa kehittymään oikein ja auttaa hyvän purennan kehittymiseen. Tiheä imetys ei vaurioita hampaita tai purentaa, eivätkä yöimetykset lisää hampaiden reikiintymistä, jos vauvojen hampaat pestään huolellisesti ja ruokavaliossa on vain niukasti sokeria.
Lapsentahtinen, vauvan viestien mukainen imetys syventää vauvan luottamusta
vanhempiensa kykyyn hoivata ja huolehtia hänen tarpeistaan. Imetyshetket ovat
usein läheisyyden ja hellyyden hetkiä ja tuovat mielihyvää sekä vauvoille että
vanhemmille. Imetykseen liittyvät hormonivaihtelut vaikuttavat myös vauvaan
ja erityisesti oksitosiini lisää vauvan kiintymystä vanhempiinsa.

Suomen Monikkoperheet ry - Rinnakkain rinnalla - Monikkovauvojen imetys

11

Suomen Monikkoperheet ry - Rinnakkain rinnalla - Monikkovauvojen imetys

12

2.3 Terveyshyötyjä äidille
Myös äiti hyötyy imetyksestä. Äidinmaito hoitaa äidin kipeitä rinnanpäitä ja
auttaa pienten ihovaurioiden hoitamisessa. Imetyksen jälkeen onkin hyvä puristaa pieni tippa äidinmaitoa rinnanpäähän ja antaa sen kuivua siihen suojaksi. Jos rinnanpäät ovat kovin kipeät tai pienillä haavoilla, voi kipua helpottaa ja paranemista nopeuttaa, jos nännejä uittaa äidinmaidossa. Se onnistuu
helposti esimerkiksi lypsämisen yhteydessä.
Imetys auttaa äitiä palautumaan raskaudesta ja synnytyksestä. Varhaisimetys
vähentää synnytyksen jälkeistä verenvuotoa, tehostaa jälkisupistuksia ja nopeuttaa kohdun palautumista ennalleen.
Imetys kuluttaa tehokkaasti energiaa. Yhden vauvan täysimetys kuluttaa noin
500 kilokaloria vuorokaudessa, kahden vauvan täysimetys tuplasti enemmän
ja kolmen vauvan imetys kolme kertaa tämän verran. Raskausaikana äidille
kertyy elimistöön rasvaa imetystä varten ja synnytyksen jälkeen monet imettävät äidit laihtuvat pian.
Tutkimusten mukaan pitkä, yli puoli vuotta kestänyt imetys pienentää äidin
riskiä sairastua 2. tyypin diabetekseen. Mitä pidempään nainen imettää, sitä
suurempi tämä suojavaikutus on ja jokainen imetys lisää suojavaikutusta.
Samoin pitkä imetys pienentää äidin riskiä sairastua rintasyöpään, munasarjasyöpään ja kohdunkaulan syöpään. Suojavaikutus on niin merkittävä, että
syöpäjärjestöt suosittelevat pitkää imetystä.
Imetysaikana äidin luusto voi haurastua hieman, mutta imetyksen jälkeen äidin luustontiheys on suurempi kuin ennen raskautta.
Imetys syventää äidin kiintymystä vauvoihin ja auttaa luomaan tasapainoisen, rakkaudellisen suhteen vauvoihin. Imetys auttaa äitiä myös tulkitsemaan
vauvaa. Oksitosiinia erittyy jokaisen imetyksen aikana niin kauan kuin äiti
imettää ja joka kerralla oksitosiini tuo hyvää oloa, rentouttaa ja parantaa mielialaa.
On hyvin pieni joukko äitejä, joille oksitosiinitason äkilliset vaihtelut tuovat
voimakkaita, negatiivisia tuntemuksia. Tätä kutsutaan D-MERiksi. Tuntemukset vaihtelevat imetyskerroilla, ja jos imetys jatkuu pitkään, voivat tuntemukset lakata kokonaan tai palata uudelleen.
Imetys voi olla äidille korjaava kokemus tai kokemus selviytymisestä. Jos
raskaaksi tuleminen, raskaus tai synnytys ovat olleet huolten täyttämiä ja
haasteellisia, voi imetys kuitenkin sujua hyvin. Imetyksen aikaiset hormonivaihtelut lievittävät äidin kokemaa stressiä. Useimmat äidit kokevat iloa ja
ylpeyttä voidessaan imettää, ruokkia omalla maidollaan omia jälkeläisiään.
Imetyksen haasteista selviytyminen voi olla väkevä kokemus onnistumisesta
ja pystyvyydestä.
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3. Taitavat vastasyntyneet – Imetyksen ensimmäiset
päivät

Usein ajatellaan, että vauvat ovat syntyessään taitamattomia ja kömpelöitä. Useimmat vauvat ovatkin hämmästyneitä syntymisestä, mutta heillä on
paljon taitoja, vaistoja ja refleksejä, jotka ohjaavat heitä elämän alkuaikoina.
Kohdussa vauvat ovat harjoitelleet monia imetykseen liittyviä taitoja.

3.1 Ensi-imetys
Tavallisesti imetys alkaa ensi-imetyksestä, jolloin vauva pääsee rinnalle ensimmäistä kertaa. Synnytyksestä on kulunut vain vähän aikaa ja kaikki on
vielä äidille ja vauvalle uutta. Jos vauva saa rauhassa olla aikuisen iholla syntymän jälkeen, saa maidontuotanto hyvän alun ja vauvalla on hyvät edellytykset oikeaan imuotteeseen heti alusta asti. Useimmat vastasyntyneet osaavat itse ryömiä rinnalle ja ottaa hyvän imuotteen. Vauvaa ei tarvitse kiirehtiä,
eikä paljon auttaa. Vaistot ja refleksit ohjaavat vauvaa monta päivää synnytyksen jälkeenkin. Vaistot ohjaavat vanhempiakin suukottelemaan ja hyväilemään vastasyntyneitä vauvoja.
Kaksosten hyvin sujuvassa alatiesynnytyksessä A-vauva on usein toisella vanhemmalla ihokontaktissa ennen ensi-imetystä. Oman vanhemman iho pitää
vauvan lämpimänä, muistuttaa kohtuelämästä ja vahvistaa vauvan vaistoja.
Kun B-vauva on syntynyt, saa hän ensin levätä äidin rinnan päällä ja ryömiä
siitä omia aikojaan ensi-imetykselle. A-vauva voidaan nostaa äidin rinnalle
yhtä aikaa B-vauvan kanssa tai hän voi päästä rinnalle B-vauvan jälkeen.
Monikkosynnytyksessä vauvat eivät välttämättä pääse heti ihokontaktiin
äidille, mutta oman perheen aikuisen iholla vauvat voivat levätä ja toipua
synnytyksestä. Ensi-imetyksen ja ryömimisen rinnalle voi toteuttaa myöhemminkin, heräämössä, vauvojen teho-osastolla tai vuodeosastolla.
Toisinaan ensi-imetys voi olla vasta, kun vauvat ovat vahvistuneet. Pienillä
keskosilla tai muusta syystä tehostettua hoitoa tarvitsevilla vauvoilla vaistot
ja refleksit säilyvät jopa viikkoja. Ihokontaktissa ollessaan he osaavat mönkiä
ja etsiä rintaa, vaikka synnytyksestä olisi jo kulunut aikaa. Pienimpien keskosten voimat eivät riitä aluksi imemiseen ja nännikin on usein liian suuri
pikkuruiseen suuhun, mutta rinnan nuuskiminen ja nuolaisukin ovat jo imetyksen alku.
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Lähde: The First Hour After Birth: A Baby’s 9 Instictive Stages

3.2 Imetyksen alku
Imetys käynnistyy parhaalla mahdollisella tavalla, jos äiti ja vauvat ovat
hyvävointisia ja vanhemmat voivat pitää vauvoja ihokontaktissa. Vauvojen
tulisi päästä rinnalle vähintään kahdeksan kertaa vuorokaudessa, mieluiten
aina kun he osoittavat merkkejä valmiudesta imeä.
Aivan ensimmäisinä päivinä imetys voi sattua, sillä nännit ovat hormonaalisista syistä napakat ja joustamattomat sekä hyvin arat. Pienen vauvan on
helpompi tarttua napakkaan nänniin. Kipu helpottaa parin päivän sisällä,
kun maitomäärä lisääntyy. Kipua voi helpottaa korjaamalla vauvan imuotetta, vaihtelemalla rintaa, antamalla ilmakylpyjä rinnoille ja rasvaamalla rintoja
puhtaalla lanoliinivoiteella.
Ensimmäisiä synnytyksen jälkeisiä päiviä leimaa usein rytmittömyys. Vauvat
ja äiti toipuvat vielä synnytyksestä ja vauvat totuttelevat elämään kohdun
ulkopuolella. Vauvoilla ei ole selvää päivärytmiä, vaan he nukkuvat ja syövät
milloin sattuu. Äidin kannattaa levätä aina, kun vauvatkin nukkuvat. Yö- ja
päivärytmiä voi luoda valonmäärää säätelemällä, keskittämällä seurusteluhetket päiväaikaan ja rauhoittamalla yöt.
Vaikka äiti ja vauvat joutuisivat eroon toisistaan synnytyksessä, voi imetys
alkaa hyvin. Äiti voi käynnistää maidontuotannon lypsämällä. Kun äidin ja
vauvojen vointi sallii, voidaan aloittaa imetysharjoitukset.
Jos äidin pitää käynnistää maidontuotanto ilman vauvoja, ovat nopeus ja sinnikkyys valttia. Äiti voi itse tai avustettuna lypsää ensimaitopisarat vauvoille.
Sen jälkeen lypsäminen tulisi aloittaa viimeistään kuusi tuntia synnytyksen
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jälkeen. Aluksi käsinlypsy on rintapumppua hellävaraisempi ja tehokkaampi
tapa saada maitoa talteen. Jos äidin tarvitsee lypsää vauvoille maitoa ensimmäisten päivien jälkeenkin, hyvästä sähkökäyttöisestä pumpusta on paljon
apua.
Äidinmaito vastaa vauvojen tarpeita ja edistää vauvojen kasvua ja toipumista.
Äidinmaidossa on myös tuttuja makuja, sillä jo lapsivedessä on ollut samoja
makuaineita kuin äidinmaidossa. Äidinmaidon tuoksu ja maku muistuttavat
vauvoja äidistä ja kohtuelämästä.
Jos äiti lypsää kaiken maidon vastasyntyneille vauvoille, tulisi hänen päästä
noin viikossa täyteen maitomäärään. Tämä tarkoittaa yhden vauvan kohdalla noin 700 ml vuorokaudessa, kahden vauvan kohdalla 1 400 ml ja kolmen
vauvan kohdalla noin 2 000 ml. Jos vauvat ovat pieniä keskosia, he eivät syö
kaikkea tätä maitoa, mutta maitomäärän tulee olla tarvittua korkeampi, koska
pelkällä lypsämisellä maitomäärän ylläpitäminen on haasteellista ja myöhemmin maitomäärän nostaminen on vaikeaa.

3.3 Maidonnostatus
Jotta maitomäärä nousisi, on rinnoista poistuttava maitoa. Kun vauvat saavat
syödä hyvällä imuotteella aina kun haluavat, maitomäärä nousee useimmiten
sille tasolle, joka riittää vauvoille. Kun maitoa poistuu rinnoista, tekevät rinnat uutta maitoa tilalle. Lyhyet, tehokkaat imetykset nostavat maidon määrää parhaiten. Parin päivän ikäiset vauvat tekevätkin kovasti töitä saadakseen maidontuotannon hyvin käyntiin. He usein haluavat syödä ja nukkua
rinnalla. Ihokontakti vauvojen kanssa edistää maidonnousua. Mitä enemmän
rinnoista imetetään alkuviikkoina, sitä enemmän rinnat tekevät maitoa myöhemminkin.
Maidonnousuun vaikuttaa kysyntä ja äidin hormonitoiminta. Ensimmäisinä
viikkoina hormonitoiminta ohjaa ja tukee maidonmuodostusta, mutta vähitellen hormonien merkitys vähenee ja maitomäärää alkaa enemmän säännellä
imetysten tiheys ja kesto.
Ensimmäiset viikot vauvojen kanssa ovat monenlaisen opettelun aikaa. Vauvat viihtyvät paljon sylissä ja rinnalla ja nukkuvat paljon. Äidinmaito sulaa
nopeasti, ja usein vauvoilla on nälkä jo pian imetyksen jälkeen. Usein vauvat
myös syövät monta kertaa lyhyen ajan sisällä ja sitten pitävät pidemmän tauon.
Vauvat nostattavat maitoa tehokkaalla imemisellä myös ensimmäisten päivien jälkeen. Usein puhutaan ”tiheän imun kausista”. Silloin vauvat haluavat
syödä useammin, tai ainakin he haluavat syödä pidempään kerralla. Imetyksen jälkeenkin vauvat saattavat olla levottomia ja itkuisia, tai he heräilevät
öisin tavallista useammin syömään.
Tyypillisiä tiheän imun aikoja ovat n. 2 vrk, 2 vko, 4 vko, 6 vko, 12 vko, 6 kk, 10
kk, 12 kk. Taaperoiden kanssa tiheän imun kaudet seuraavat lapsien kehitystä,
sairasteluja ja hampaiden tekemistä. Aina kun opitaan uusi taito, tulee uusia
hampaita tai perheessä on tartuntatauteja, taapero kaipaa useammin rinnalle.
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3.4 Kuukaudesta eteenpäin
Ensimmäisen kuukauden aikana maitomäärä vakiintuu sille tasolle, joka vastaa vauvojen tarvetta tai maidon kysyntää. Toisinaan kaksos- ja kolmosvauvojen kanssa maitomäärää joudutaan nostamaan vielä ensimmäisen kuukauden
jälkeenkin. Tänä aikana äidinmaidon rinnalla voi olla lisämaito, josta voidaan
vähitellen luopua, kun oma maidontuotanto paranee.
Toisen elinkuukauden aikana vauvojen päivärytmi yleensä mukautuu aikuisten päivärytmiin ja pian vauvoilla voi jo huomata olevan jonkinlaista rytmiä
ja tapoja. Myös vauvojen temperamentit ja mieltymykset on helppo havaita.
”Hätäsektion jälkeen nukutuksesta herättyäni heräämössä vauvat tuotiin samanaikaisesti rinnalle. Hoitaja auttoi asentoon, itse olin onnesta ja nukutusaineista sekaisin. Myöhemmin papereista luin ’onnistunut ensi-imetys’, vaikka itsestä tuntui että
se oli kaikkea muuta. ”
Kaksosäiti ja tytöt 8kk
”Ensi-imetysyritykset tapahtuivat synnytyssalissa. Kumpikaan vauvoista ei silti
juuri tainnut vielä kunnolla imeä. Sen muistan että kätilö ihasteli sitä, että vauva
oikein yrittää ryömiä rinnalle.”
Esikoiskaksosten äiti -13
”Poikien ollessa puolitoistavuotiaita tajusin, että ainakin toisen pojan kohdalla toteutui myös tuo vauvan rinnalle ryömiminen. Poika oli ensimmäisenä yönä vatsan
päällä ja siitä ryömi rinnalle. Kokemus oli jollain tavalla niin vaikuttava, että se jäi
mieleen. Vasta puolitoista vuotta myöhemmin kuitenkin ymmärsin mistä oli kyse,
kun näin videolta vastaavan tilanteen. Tämä kokemus jäi paljon vahvemmin mieleen,
kuin ensimmäinen imetys.”
Elina ja pojat -14
”Tytöt syntyivät rv 38+2 alateitse. Synnytys oli pitkä, mutta kaikki meni hyvin.
Sain tytöt rinnalle heti synnytyssalissa ja molemmat imivät. Saimme olla salissa ihan
rauhassa ja tytöt viihtyivät rinnalla pitkään, vaikka A:lta sujuikin imeminen ehkä
paremmin. Ensi-imetyksestä jäi todella ihana ja onnellinen muisto.”
Kaksostytöt 1 v 1kk
”Sektion jälkeen heräämössä. Lastenhoitajan ensimmäiset sanat imetykseen liittyen
”nyt annetaan vauvoille lisämaitoa!” Vastasin ”ei todellakaan anneta vaan imetän”.
Ja niin aseteltiin kummatkin rinnalle imemään ja saivat ensimmäiset arvokkaat tipat!”
Jenni ja kaksoset 7 kk
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4. Ihokontakti – Avain hyvään alkuun
Kun pieni vauva syntyy, hänen ihonsa on ensi kertaa kosketuksissa ilmaan.
Vauvan tuttu ja turvallinen ahdas kohtuelämä vaihtuu avaraan tilaan ja erillisyyteen. Monikkovauva on raskausajan ollut yhteydessä äitiin, mutta myös
samaan aikaan kohdussa kasvaneisiin sisaruksiinsa. Vauvat ovat kuulleet ja
tunteneet toisensa. Yhtäkkiä vauva onkin yksin.
Turvallisin ja rauhallisin olo vauvalle tulee, kun hän saa olla taas ympäröitynä tutuilla tuoksuilla ja äänillä. Äidin syli, ihon muodostama pesä, tuntuu
syntymäsäikähdyksen jälkeen turvalliselta ja ihanalta. Vielä jos vierellä on
oma rakas sisko tai veli, vauvan olo tuntuu turvalliselta.

4.1 Ihokontaktista hyötyvät vauvat ja vanhemmat
Ihokontaktin hyödyistä on paljon tutkimustietoa. Siitä hyötyvät kaikki vauvat
ja äidit, erityisen paljon hyötyä siitä on keskosvauvoille. Eikä ihokontakti ole
vain synnyttäneen äidin yksinoikeus, myös toinen vanhempi voi pitää vauvoja ihokontaktissa.
Ihokontakti laskee vauvojen stressihormonitasoja. Verrattuna vauvoihin, jotka nukkuvat omissa sängyissään, ihokontaktissa vauvat pysyvät lämpimämpinä, he itkevät vähemmän, heidän verensokerinsa pysyy paremmin tasaisena, hengitys ja hapetus toimivat paremmin ja sydämen syke on tasaisempi.
Ihokontakti vähentää merkittävästi vauvan kipuja, jopa paremmin kuin keskosten hoidossa paljon käytetyt kipulääkkeet. Ihokontaktissa olevan vauvan
vaistot ja refleksit toimivat paremmin ja vauvan on helpompi löytää hyvä
imuote ja imemisasento kuin muiden vauvojen. Jos vauva on unelias, virkistää
ihokontakti häntä. Jos taas vauva on levoton, rauhoittaa ihokontakti vauvaa.
Myös äiti hyötyy ihokontaktista. Kuten vauvoilla, imetys laskee äidin stressihormonitasoja ja nostaa imetyksessä tarvittavien hormonien tasoja, erityisesti oksitosiinin tuotantoon ihokontaktilla on valtava merkitys. Ihokontakti
nopeuttaa äidin toipumista synnytyksestä, sillä se vahvistaa jälkisupistuksia.
Ihokontakti lujittaa vanhemman ja vauvan välistä suhdetta. Ihokontakti edistää maidon muodostumista, auttaa äitiä tulkitsemaan vauvan viestejä ja vastaamaan vauvan viesteihin tarpeen mukaan.
Ihokontaktilla on suuri merkitys myös toisen vanhemman ja vauvan leimautumiseen toisiinsa. Kun toinen vanhempi pitää vauvaa ihokontaktissa, myös
hänen elimistössään alkaa erittyä oksitosiinia, hoivan ja hellyyden hormonia.

4.2 Ihokontaktilla hyvä alku kaksosvauvoille
Useimmissa synnytyssairaaloissa Suomessa kannustetaan ihokontaktiin heti
syntymän jälkeen. Kun kaksossynnytys sujuu hyvin, pääsee A-vauva heti
synnyttyään oman perheen aikuisen iholle. Jos B-vauva ei ole heti syntymässä, voi äiti pitää A-vauvaa ihokontaktissa. Jos taas B-vauvalla on kiire, saa
A-vauva levätä syntymän jälkeen toisen vanhemman iholla.
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B-vauva pääsee yleensä suoraan äidin iholle. Siinä hän voi levätä ja saada
voimia. Kun vauva on valmis, hän voi ryömiä itse rinnalle. A-vauva voidaan
nostaa rinnalle samaan aikaan B-vauvan kanssa tai ensi-imetys voi tapahtua
vauvoilla eri aikaan.
Jos vauvat syntyvät sektiolla, heitä voi pitää ihokontaktissa toinen vanhempi tai synnytyksessä tukena oleva henkilö. Vauvat voivat olla ihokontaktissa
siihen asti, että äiti on heräämössä ja voi ottaa vauvat ihokontaktiin. Joskus
myös sektion yhteydessä vauvat saavat olla hetken ihokontaktissa äidillä.

4.3 Pikkukeskoset pääsevät iholle myöhemmin
Jos vauvat syntyvät pieninä keskosina tai tarvitsevat paljon hoitoa heti synnytyksen jälkeen, ei ihokontaktissa pitäminen ole heti mahdollista. Myös silloin,
jos äiti on kipeä tai heikko synnytyksen jälkeen, ei hänellä välttämättä riitä
voimia pitää vauvoja ihokontaktissa.
Kun vauvojen ja äidin vointi sallii, voidaan vauvat ottaa ihokontaktiin. Joskus se tapahtuu tunnin sisällä syntymästä, joskus vasta monen päivän päästä.
Silloinkin ihokontakti hyödyttää sekä vanhempia että vauvoja. Ihokontakti
lievittää eron ja säikähdyksen tuomaa stressiä sekä vahvistaa lämmintä kiintymystä vanhemman ja vauvojen välillä. Vauvat osaavat ryömiä rinnalle vielä
viikkoja syntymän jälkeenkin ja näin ihokontakti tukee imetyksen jatkumista
myös silloin, kun vauvat ovat tehohoidossa ja erossa äidistä.
Ihokontakti edistää maidon muodostumista, joten siitä on hyötyä silloin, kun
äiti lypsää maitoa vauvoilleen.

4.4 Ihokontaktista apua imetyspulmiin
Ihokontakti äidin ja vauvojen välillä edistää monella tavoin imetystä. Se auttaa vauvaa saamaan hyvän imuotteen ja säätelee vauvan vireyttä. Se edistää
ruuansulatusta ja parantaa kasvua. Toisaalta se nopeuttaa maidon nousua ja
lisää maitomäärää.
Myös myöhemmin, jos vauva kieltäytyy rinnasta, on levoton imetysten aikana tai maidon määrä ei riitä vauvojen tarpeisiin, ihokontakti auttaa.
Hyvällä syyllä voi sanoa, että tulipa imetyksessä eteen millaisia haasteita vain,
ihokontaktista on usein apua. Jopa siihen, että imetys tuntuu äidistä raskaalta
tai vastenmieliseltä.
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5. Rauhassa, ilman kipua – Hyvä imuote
Hyvä imuote on monella tavalla hyvin tärkeä. Se parantaa maidon herumista,
estää rintatulehduksia, takaa tehokkaimman maidontuotannon, lisää oksitosiinin eritystä, rauhoittaa vauvaa ja ennen kaikkea estää imetyskipua.
Imetyksen ei kuulu sattua, hyvä imuote ei tunnu oikeastaan miltään rinnassa.
Kun vauvalla on hyvä imuote, hän on rauhallinen, keskittyy imemään ja koko
imetystilanne on levollinen.

5.1 Mistä tunnistaa hyvän imuotteen?
Vaikka vauvan suuhun ei imetyksen aikana voi nähdä, hyvän imuotteen voi
tunnistaa vauvan asennosta ja toiminnasta rinnalla. Tärkein tunnusmerkki
hyvästä imuotteesta on se, että imetys ei satu. Kun maidontuotanto on käynnistynyt, ei imetyksen kuulu sattua kuin korkeintaan pari sekuntia imetyksen
alussa.
Hyvä imuote syntyy siitä, että vauva on riittävän lähellä äitiä. Vauvan vartalo
on kiinni äidin vartalossa. Mitä pienemmästä vauvasta on kyse, sitä tärkeämpää on, että vauvan koko vartalo on tuettu. Vastasyntynyt vauva on luonnostaan kippurassa, mutta imetyksen aikana vauva ei saisi olla kiertyneenä, vaan
korva, hartia ja lantio ovat samassa linjassa, samoin nenä ja napa.
Hyvä imuote on epäsymmetrinen, nänni on vauvan kitalaessa ja nännipihaa
on reilusti vauvan alaleuan puolelta vauvan suussa. Epäsymmetrisen imuotteen vauva saa, kun imetyksen alussa vauvan nenä on nännin kohdalla ja vauva tarttuu rintaan ikään kuin alakautta. Tällöin myös vauva kääntää päänsä
hieman takakenoon. Vauvan huulet ovat ulospäin kääntyneet, kieli saattaa
vilahtaa alahuulen päällä. Vauvan suu on hyvin auki ja posket ovat pyöreät.
Vauvan leuka osuu rintaan, mutta nenä on kunnolla irti rinnasta.

© Anne Muhonen/ Suomen Monikkoperheet ry
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Kun vauva alkaa imeä, tunnistaa hyvän imuotteen hyvästä imemisrytmistä.
Ensin vauva tekee pieniä, keveitä liikkeitä, jotka saavat maidon herumaan.
Kun maito virtaa, vauvan imuliikkeet muuttuvat hitaiksi ja syviksi. Usein
vauva sulkee tällöin silmänsä ja keskittyy syömiseen. Pienen hetken päästä
hän pitää tauon, nielaisee ja imee taas. Koko vauvan leuka liikkuu, ja liike näkyy korvissa asti. Kun heruminen loppuu, voi vauva pitää rintaa suussaan tekemättä mitään. Tai hän voi kutittaa nänniä kielellään saadakseen herumisen
uudelleen käyntiin. Joskus vauva voi tehdä sarjan nopeita imuja heruttaakseen maitoa. Pian maito heruukin uudelleen ja silloin vauva imee taas hitaasti
isoilla liikkeillä ja nielaisee välillä.
Kun vauva on hyvässä asennossa, imee hyvällä imuotteella ja maitoa tulee sopivasti vauvan toiveisiin nähden, vauva on rauhallinen ja levollinen syödessään. Vauvan itkuisuus tai levottomuus rinnalla voi johtua muustakin kuin
huonosta imuotteesta tai hankalasta asennosta rinnalla. Kun vauva kasvaa
isommaksi, kahden tai kolmen kuukauden ikäiseksi, hän saattaa kyllä toisinaan puuhailla muutakin rinnalla ollessaan, venkoilla tai ottaa kontaktia äitiin tai toiseen rinnalla olijaan.

© Anne Muhonen/ Suomen Monikkoperheet ry

Vauvat ovat saaneet jo suurimman nälän taltutettua. Ensin toinen
pojista huomaa veljensä ja päästää irti rinnasta. Kun vielä syömässä
oleva vauva huomaa veljensä hihkuvan, hänkin nauraa. Tämä imetyshetki on täynnä iloa ja kaksosuuden riemua!
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5.2. Kuinka voi auttaa vauvaa saamaan hyvän imuotteen?
Useimmat vauvat osaavat ottaa rinnasta kiinni, jos heille annetaan siihen mahdollisuus. Vauvat tarvitsevat paljon aikaa rinnalle ryömimiseen ja rinnan luona nuhjaamiseen, ennen kuin ovat valmiit imemään. Pieni vauva ottaa monta
kertaa rinnan suuhun, päästää irti ja maiskuttelee. Tämä kaikki valmistelee
sekä vauvaa että rintaa imetykselle. Lopulta vauva avaa suunsa ammolleen
ja haukkaa rinnasta, aivan kuin söisi isoa omenaa tai korkeaa hampurilaista.
Jos vauva tarvitsee apua hyvän imuotteen saamisessa, voi häntä siinä auttaa.
Rinnan voi ottaa leveällä otteella kämmenen sisään, niin että peukalo ja muut
sormet muodostavat suuren c-kirjaimen. Rinnasta otetaan kiinni nännipihan
ulkopuolelta ja rintaa painetaan hellästi rintakehää kohden. Rintaa voi litistää
vähän vauvan suun suuntaisesti kapeammaksi. Näin nänni nousee esille ja
vauvan on helppo tarttua rintaan. Nänni voi osoittaa suoraan vauvan nenää
kohden, ja vauva saa haukattua rinnasta kiinni ikään kuin alakautta.
Kun vauvat ovat pieniä ja etenkin, jos kyse on keskosvauvoista, ovat rinnat
monesti suuremmat ja raskaammat kuin vauvan pää. Jos äiti imettää takanojaisessa asennossa, jossa vauvat ovat äidin rinnan päällä, ei isojakaan rintoja
tarvitse yleensä erikseen tukea. Jos äiti imettää istualtaan tai kylkimakuuasennossa, voi rinnan tukeminen olla tarpeen. Rintaa voi tukea myös epäsymmetrisesti, siten että vauvan nenän puolelta painetaan rintaa, niin että nänni
kääntyy osoittamaan vauvan nenää kohden. Jos rintaa tuetaan c-otteella, on
äidin peukalo sopivalla kohdalla ja sillä voi painaa rintaa kevyesti.
Kun imetettäviä on kaksi, tarvitaan aluksi usein toisen aikuisen apua nostamaan vauvoja rinnalle. Avustava aikuinen voi nostaa vauvaa hartian ja
lantion kohdalta samalla, kun äiti tukee rintaa c-otteella. Tarkoitus on, että
vauva siirretään rinnan luo, ei rintaa vauvan luo. Vauva kannattaa nostaa
ensin rinnan lähelle, antaa hänen sitten hamuilla rintaa rauhassa ja vasta kun
hän avaa suunsa isoksi, siirtää vauva viimeiset sentit kiinni rintaan. Vauva
voi olla imetystyynyllä tai muulla sopivan kokoisella tyynyllä. Kun vauva on
saanut hyvän otteen, voi vauvan selän taakse laittaa kevyen tuen, esimerkiksi
pehmolelun tai rullalle kierretyn harson. Myös äidin asennon tueksi on hyvä
laittaa riittävästi tyynyjä.
© Anne Muhonen/ Suomen Monikkoperheet ry
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AUTA VAUVALLE HYVÄ IMUOTE
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6. Maitoa! - Riittävän maitomäärän turvamerkit
Kun vauvoja imetetään, ei maitoa välttämättä näy ollenkaan. Jokaisella vanhemmalla on huoli vauvojen riittävästä ravitsemuksesta, ja jos maitoa ei näy,
on vain luotettava, että vauvat saavat riittävästi maitoa. Mutta onko riittävä
maidon saanti vain uskomisen varassa?

6.1 Vauvassa on monta turvamerkkiä
Maidon riittämistä ei tarvitse arvailla. Vauvoja hoivattaessa on helppo seurata riittävän maidon saannin turvamerkkejä. On helppo laskea, kuinka monta
kertaa vauvoja imetetään ja kuinka monta kertaa vuorokaudessa vauvoille
tarvitsee vaihtaa vaippaa. Neuvolakäynneillä vaaka kertoo grammamääräisestä kasvusta ja kotona kasvua voi seurata esimerkiksi vaatteista. Pikkuinen
body on vastasyntyneen päällä suuren suuri, mutta jo parissa viikossa vauva
täyttää vaatteen.
On yksilöllistä, kuinka usein vauvat tarvitsevat maitoa, mutta nyrkkisääntönä
voi pitää, että mitä pienempiä vauvat ovat, sitä useammin he tarvitsevat ruokaa. Keskosvauvalle kaksi tuntia on pitkä ruokaväli, samoin vauvalle, jonka
täytyy kiriä kiinni kasvua. Terveet, täysiaikaisena syntyneet vauvat voivat
nukkua jopa 3-4 tuntia syömättä. Vauvat eivät voi saada riittävästi maitoa
vuorokaudessa, jos imetyskertoja on vähemmän kuin kahdeksan. Useimmat
vastasyntyneet vauvat syövät mielellään 10 tai 12 kertaa vuorokaudessa. Eikä
ole ollenkaan tavatonta, että vastasyntyneet vauvat viettäisivät miltei kaiken
aikansa syömällä, vauvat kun voivat syödä ja nukkua samaan aikaan.
Pienet vauvat nukkuvat paljon. Mitä pienempiä vauvat ovat, sitä enemmän
he nukkuvat. Keskosvauvat ja pienipainoisena syntyneet vauvat nukkuvat
usein suurimman osan vuorokaudesta. Riittävästi maitoa saavat vauvat ovat
hereillä ollessaan virkeitä ja ottavat kontaktia tuttuihin ihmisiin. Aluksi nämä
virkeät hetket voivat olla hyvin lyhyitä, parista minuutista puoleen tuntiin.
Vähitellen virkeät vaiheet pitenevät.

6.2 Milloin vauvalla on nälkä?
Vauvan nälkä ei tule säännöllisesti tietyn tuntimäärän välein. Toisinaan vauva haluaa syödä vain vähän, toisinaan hän haluaa herkutella pitkän kaavan
mukaan. Myös me aikuiset syömme joskus vain suupalan ja toisinaan koko
menun alkupaloineen ja jälkiruokineen. On vauvan temperamentista, iästä ja
kokemuksista kiinni, kuinka usein hänellä on nälkä. Pitkään sairaalahoidossa olleet vauvat pitävät usein sairaalan säännöllisen rytmin myös kotiutumisen jälkeen, vierihoidossa olleet vauvat ovat usein epäsäännöllisempiä. Myös
monikkovauvat voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Seuraamalla vauvojaan
vanhemmat oppivat pian, milloin vauvat tarvitsevat ruokaa ja miten vauvat
siitä kertovat.
Jo ihan pienellä vauvalla on monta keinoa viestiä nälästä. Vauvan temperamentti vaikuttaa paljon siihen, miten hän ilmaisee nälkäänsä. Toiset vauvat
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viestivät nälästään pitkään. Toiset vauvat alkavat itkeä nopeasti. Itku on myöhäinen merkki nälästä, silloin vauvan nälkä on jo sananmukaisesti kiljuva, ja
vauva hätääntyy helposti. Itkevän vauvan on vaikea saada hyvää imuotetta ja
rauhoittua rinnalle.
Kun vauva on nukkumassa, ja nälkä alkaa tulla, vauvan uni muuttuu keveämmäksi ja vauva alkaa liikehtiä. Jos vauva on jo hereillä, nälkä alkaa jalkojen
heiluttelulla ja varpaiden kipristelyllä. Vauvan voi jo tällöin ottaa syliin ja
usein vauva on halukas imemään. Tämä auttaa erityisesti silloin, jos haluaa
totuttaa monikkovauvat samaan rytmiin. Pikkunälkä riittää siihen, että vauva haluaa syödä. Samoin jos vauvaa tarvitsee herätellä syömään, esimerkiksi
pienipainoisuuden vuoksi, riittää, että vauva vähän havahtuu, eikä tarvitse
odottaa, että vauva heräisi kunnolla. Keskosvauvat pitää herättää imetykselle, jotta he jaksaisivat imeä kunnolla. Pelkkä rinta suussa nukkuminen ei lisää
pienen eikä ison vauvan saamaa maitomäärää.
Aikuisille usein tutuimpia nälkäviestejä ovat hamuilu, nyrkkien tai sormien
imeminen ja pienet, kissanpojan naukaisua muistuttavat äännähdykset. Hamuillessaan vauva kääntelee päätään erityisesti sille puolelle, jonka posken
luona tuntuu jotain pehmeää, rinta, myssyn nyöri tai vauvan oma käsi. Vauva
myös nuolee huuliaan, availee ja sulkee suutaan ja etsii katseellaan äitiä. Kun
vauvan nostaa rinnalle, hän jatkaa samaa, kunnes tarttuu kunnolla kiinni.
Isomman vauvan nälkäviestintä yksinkertaistuu, sillä vauva alkaa käyttää
enemmän niitä viestejä, joihin on kokenut saavansa parhaiten vastauksen.
Imetys muuttuu myös enemmän tahdon alaiseksi toiminnaksi, eikä ole enää
yhtä suoraan vaistojen ja refleksien ohjaamaa kuin vastasyntyneellä vauvalla.
Jos vauva ehtii hätääntyä ja itkeä, ennen kuin hänet saa rinnalle, on hyvä rauhoitella vauvaa ensin. Paijaaminen, heijaaminen, laulaminen tai lempeät sanat rauhoittavat vauvaa.

6.3 Miten paljon vauva syö?
Vastasyntyneen vauvan vatsa on kutakuinkin aikuisen peukalonpään kokoinen. Vatsalaukkua on verrattu kirsikkaan tai marmorikuulaan. Keskosvauvojen vatsa voi olla vielä pienempikin. Vasta kolmantena elinvuorokautena
vatsalaukku alkaa venyä ja pariviikkoisen vauvan vatsa on noin kananmunan
kokoinen. Tämän jälkeen vatsa ei juuri kasva ennen kuin vauva alkaa syödä
kiinteitä.
Pieneen vatsaan ei mahdu kuin vähän maitoa kerrallaan. Vastasyntyneelle 5
-10 ml kerrallaan on iso määrä maitoa, täysiaikaisena syntyneen, viikon ikäisen vauvan vatsa täyttyy 40 - 60 millilitrasta maitoa. Sairaalahoidossa olevien vauvojen ateriakoot lasketaan laskukaavalla, joka ottaa huomioon vauvan
iän, painon ja ruoka-aikojen määrän vuorokaudessa. Sairaan, pienipainoisen
tai keskosena syntyneen vauvan energian tarve on erilainen kuin terveen,
täysiaikaisena syntyneen vauvan energian tarve, ja siksi sairaalassa annettuja
maitomääriä ei voi suoraan verrata vierihoidossa tai kotona kasvavan vauvan
tarpeisiin.
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Noin kuukauden ikäinen vauva syö 700 – 800 ml äidinmaitoa vuorokaudessa.
Jos vauva syö kahdeksan kertaa vuorokaudessa, tarkoittaa se 100 ml kerrallaan, mutta useimmat vauvat syövät useammin ja pieniä annoksia kerrallaan.
Vauvoille sopivat paremmin tiheästi annetut pienet maitoannokset kuin usein
annetut isot annokset. Vauvan tarvitsema maitomäärä ei juuri kasva ennen
kuin vauva on kuusi kuukautta.
Jos vauva saa äidinmaidon lisäksi tai sijasta äidinmaidonkorviketta, ovat korvikemäärät vähän isompia kuin äidinmaitomäärät. Neuvolan terveydenhoitajan kanssa on hyvä miettiä, miten ja minkä verran vauva saa korviketta.
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7. Kuppiin, pulloon tai letkuun – Lisämaitoa vauvoille
Monikkovauvojen kanssa tulee usein eteen tilanne, jossa yhdelle tai kaikille
vauvoille annetaan maitoa muutenkin kuin rinnasta. Tällöin puhutaan lisämaidon antamisesta. Lisämaito voi olla äidinmaitoa tai äidinmaidonkorviketta. Toisinaan tulee myös tilanne, jossa vauvat saavat kaiken maitonsa muualta
kuin suoraan rinnasta ja maitokin on usein äidinmaidonkorviketta. Tällöin
puhutaan korvikeruokinnasta. Parhaimmillaan lisämaito tukee imetyksen
jatkumista, toisinaan varhain ja suurissa määrin annettu lisämaito voi johtaa
vauvan tai vauvojen vieroittumiseen rinnalta ennen kuin äiti olisi sitä toivonut.

7.1 Mitä maitoa?
Lisämaitona voi hyvin antaa äidin omaa maitoa. Äidinmaitoa voi kerätä talteen imetyksen aikana, jos monikkovauvoja imetetään eri aikaan. Koska toinen
rinta heruu helposti samaan aikaan, kun toisesta imetetään, voi maidonkerääjään kertyä paljonkin maitoa. Jos rinnat eivät heru itsekseen, voi imetyksen
aikana tai heti sen jälkeen lypsää maitoa talteen. Monilla rintapumpuilla voi
lypsää imetyksen aikana ja käsinlypsykin onnistuu, jos vauva on hyvin tuettu
rinnalle. Äidinmaitoa voi lypsää myös imetysten välissä. Tämä lisää maidontuotantoa ja auttaa erityisesti silloin, jos maitomäärää pitää kasvattaa.
Oman maidon lypsäminen lisämaidoksi tai vauvojen ainoaksi ravinnoksi tuntuu useista äideistä mielekkäältä ja luonnolliselta. Jos lisämaidon tarve harmittaa äitiä, lievittää oman maidon antaminen äidin pettymystä. Jos vauvat
ovat vielä sairaalassa, voi lypsäminen olla äidistä hyvin tärkeää ja monet äidit
lypsävät mielellään vauvoilleen maitoa.
Kun vauvat ovat vielä sairaalahoidossa, voi lisämaitona olla myös vieraan äidin luovuttamaa äidinmaitoa. Luovutusmaidot tarkastetaan ja pastöroidaan
sairaalan maitokeittiössä, ennen kuin ne annetaan vauvoille. Usein maito on
myös pakastettu ja sulatettu ennen kuin se tarjoillaan vauvoille.
Lisämaitona voi olla myös äidinmaidonkorviketta. Korvikkeita on monenlaisia ja niiden annostelussa tulee noudattaa valmistajan ja neuvolan antamia
ohjeita. Äidinmaidonkorvike on hyvä vaihtoehto silloin kun äidinmaitoa ei
ole saatavilla tai äidin on vaikea saada lypsettyä omaa maitoa vauvoille.
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7.2 Milloin ja minkä verran?
Vauvojen maidontarve on yhdellä aterialla melko pieni. Jos maitoa annetaan
imetyksen lisäksi, on hyvä pitää kerta-annokset maltillisina. Jos yli kuukauden ikäinen vauva syö kahdeksan kertaa vuorokaudessa, on yksi ateria kokonaisuutenaan noin 1 dl. Jos samanikäinen vauva syö 10 kertaa päivässä, on
yksi ateria noin 80 ml. Jos vauva saa osan maidosta rinnasta ja osan muulla
tavoin, ei yhden aterian lisämaidon tarve ole kovin suuri, 20 – 50 ml riittää
yleensä hyvin.
Jos tavoitteena on tehostaa imetystä, voi lisämaidosta antaa osan ennen imetystä ja imettää sitten. Imetyksen tehostamiseksi kannattaa rintaa vaihtaa useaan kertaan imetyksen aikana tai painaa rintaa imetyksen aikana. Lopun lisämaidon voi antaa imetyksen jälkeen, jos vauva on vielä nälkäinen, eikä rinnan
vaihtaminen auta vauvaa saamaan lisää maitoa.
Monikkovauvojen kanssa hyvä ratkaisu usein on antaa lisämaito omana ateriana. Tällöin toinen vanhempi voi ruokkia yhden tai kaikki vauvat, kun äiti
lepää tai imettää toisia vauvoja.

7.3 Lisämaidon purkaminen
Kun imetystä tehostetaan tai maitomäärää lisätään lypsämällä, voidaan lisämaidon määrää vähentää vähitellen. Lisämaidon purkamisen ohjaaminen ja
seuranta kuuluvat neuvolalle. Kerro neuvolassa toiveestasi vähentää lisämaitoa ja pyrkimyksestäsi täysimettää tai lisätä vauvojen saaman äidinmaidon
määrää. Suunnitelkaa yhdessä terveydenhoitajan kanssa lisämaidon vähentäminen ja siihen liittyvä tiheämpi kasvunseuranta.
Lisämaidon purkamisen periaate on: vähitellen ja turvallisesti. Lisämaidon
määrää vähennetään vähän kerrallaan niin, että määrä pysyy samana pari,
kolme päivää. Lisämaitoa vähennettäessä vauvat on hyvä punnita tiheämmin
kuin tavallisissa neuvolaseurannoissa. Ohjeet lisämaidon purkamiseen löydät
Imetyksen tuen Internet-sivulta: imetys.fi/lisamaito. Sieltä voit tulostaa myös
päiväkirjan, johon voit merkitä imetykset, vauvan saaman lisämaidon määrän
ja punnitukset. Täytä jokaisesta vauvasta omaa päiväkirjaa.
”Alussa maito ei noussut kunnolla, ja vauvojen painot nousivat hyvin hitaasti.
Lisämaitoa jouduttiin antamaan, ja koin vaikeana löytää tietoa siitä, miten lisämaidosta pääsee eroon (voiko siitä päästä ja jos voi, miten).”
Elma, 8 kk kaksoset
”Neuvolassa katsottiin Pullonpyörittäjän oppaasta sopivia maitomääriä. Neuvola
järjesti syöttöpunnituksia, niin että olisimme voineet jättää lisämaidot pois, kun painonkehitys oli ollut hyvää.”
Kaksostytöt 1 v 1 kk
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7.4 Lisämaito voimavarana
Toisinaan monikkovauvojen kanssa osittaisimetys on tilanne, joka sopii perheelle hyvin eikä lisämaidosta ole tarvetta pyrkiä eroon. Vaikka äidin oma
maito riittäisi hyvin täysimettämiseen, voi perheelle sopia, että vauvat saavat
osan maidosta lisämaitona. Tällöin maito voi hyvin olla lypsettyä äidinmaitoa. Lisämaidon avulla äiti voi saada hetken omaa aikaa, nukkua rauhassa tai
huomioida perheen muita lapsia.
Jos taas äidin oma maitomäärä ei riitä kahden tai kolmen vauvan täysimettämiseen, on osittaisimetys vaihtoehto, jossa ei tarvitse stressata maitomäärästä
ja vauvojen kasvusta, mutta vauvat saavat äidinmaidon ja imetyksen tarjoamat hyödyt.
Koska ruokailu on myös seurustelua, tarjoaa lisämaidon antaminen hyviä
hetkiä seurustella vauvan kanssa. Yhteiset hetket voivat lähentää vauvoja toiseen vanhempaan, isovanhempiin, kummeihin tai muihin tärkeisiin aikuisiin.
”En osaa sanoa, olisiko tarkempi tieto maidon ”lisätilauksesta” ja lisämaidon
purkamisesta auttanut meitä lopettamaan lisämaidon. Oli kuitenkin sellainen olo,
että kun saimme lisämaidon rajattua pieneen määrään (40-50ml/vrk) ja kahteen kertaan (iltanukutus+yöimetys), ja lapsemme nukkuivat hyvin, niin että emme halunneet tehdä mitään muutoksia. Minun jaksaminen äitinä oli ensisijaista eikä toimivaa
systeemiä haluttu muuttaa. Tieto osittaisimetyksen arvokkuudesta oli minulle hyvin
tärkeä.”
Kaksostytöt 1 v 1 kk

7.5 Maitoa voi antaa monilla tavoin
Yleisin tapa antaa lisä- tai korvikemaitoa vauvalle on ruokkia vauvaa pullosta. Muita tapoja ovat kuppiruokinta eli hörpytys, ruiskulla antaminen suoraan
vauvan suuhun, imetysapulaiteella maidon antaminen ja nenä-mahaletku.

7.5.1 Pullosta vauvan tahtiin
Tahdistettu pulloruokinta mukailee imetystä ja auttaa imetyksen ja pulloruokinnan yhdistämisessä. Tahdistettu pulloruokinta vähentää vauvan kokemaa
stressiä ja tukee vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta. Tahdistettu
pulloruokinta ei ainoastaan matki vauvan tapaa saada maitoa rinnasta vaan
myös läheisyyden ja vuorovaikutuksen tapaa, joka liittyy imetykseen.
Monikkovauvoille tahdistettu pulloruokinta sopii parhaiten, jos vauvoja ruokitaan erikseen.
Kun vauva osoittaa olevansa nälkäinen, mutta ei vielä itke, ota vauva syliisi
melko pystyyn asentoon, niin että vauvan selkä on kippurassa ja vauva voi itse
liikuttaa päätään. Tue tarvittaessa niskasta. Tue oma käsivartesi tyynyn avulla,
niin että oma asentosi on mukava ja jaksat pitää vauvaa hyvässä asennossa.
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Pientä keskosvauvaa ja toisinaan vähän isompaakin vauvaa voi olla helpoin
syöttää, niin että vauva on kylkiasennossa. Kylkiasennossa vauva makaa aikuisen sylissä, jalat aikuisen vatsaa vasten ja pää aikuisen polvilla. Aikuisen sylissä
voi olla tyyny ja jalat olisi hyvä nostaa pienen korokkeen päälle, niin että polvet ovat lantiota ylempänä. Vauvan tulisi voida liikuttaa itseään vapaasti, joten
vauva ei voi olla kapalossa eikä vauvaa kannata peittää harsolla tai peitolla.
Anna vauvan hamuilla tyhjää pullon tuttia. Kun vauva avaa suunsa auki, anna
pullon tuttiosa vauvan suuhun. Ohjaa tutti kitalakeen, mutta pidä pullo vielä
niin, ettei tuttiin mene maitoa. Kun vauva imee tyhjää tuttia, hän päästää ilman
ulos nenän kautta hengittäessään. Kun vauva on imenyt tyhjää tuttia 1–2 minuuttia, anna maidon valua tuttiin, mutta vain sen verran, että tutissa on vähän
maitoa. Pidä pulloa vaakatasossa, niin että maito virtaa hitaasti tuttiin. Kun
vauva saa juotua maidon, valuta tuttiin lisää maitoa.
Tarkkaile koko ajan vauvan viestintää. Jos vauvan ilme muuttuu huolestuneeksi, kulmat kurtistuvat ja vauva alkaa availla nyrkkejään, virtaa maitoa liian nopeasti vauvan suuhun ja vauva haluaisi pitää taukoa. Jos vauva kääntelee päätään puolelta toiselle tai valuttaa maitoa suupielestään, on maidon virtaus liian
nopeaa. Pidä taukoa aina, kun vauva vaikuttaa stressaantuneelta ja osoittaa sen
eleillään. Tauon aikana pullon tutti saa olla edelleen vauvan suussa, mutta tyhjänä. Vauva tietää, että ruokailu jatkuu vielä, mutta hän saa levätä välillä. Kun
vauva alkaa taas imeä, anna maidon valua tuttiosaan. Pidä seuraava tauko, kun
vauva alkaa kurtistella kulmiaan, ja jatka taas, kun vauva alkaa imeä. Kun vauva on kylläinen, hän ei enää ime tuttia. Usein vauva myös kääntää päänsä pois.
Joskus on tilanne, että monikkovauvoja pitää syöttää pullosta samaan aikaan,
mutta aikuisia on vain yksi paikalla. Kahta vauvaa ja kahta pulloa ei saa samaan
aikaan syliin, joten kylkiasento sopii paremmin vauvojen ruokkimiseen. Tue
vauvat sängylle tai sohvalle napakoiden tyynyjen päälle kylkiasentoon. Vauvat
voivat olla samalla tyynyllä selät vastakkain. Asentoa voi tukea pienellä tyynyllä tai harsorullalla vauvojen selän puolelta. Vauvojen asennon tulee olla sellainen, että vauvat voivat liikuttaa päätään vapaasti. Pidä kontakti vauvoihin
ja seuraa kaikkien vauvojen viestejä. Jos voit, kannattele pulloja. Kun vauvoja
ja pulloja on kolme, ja aikuisia on vain yksi, eivät yhden aikuisen kädet riitä
kannattelemaan pulloja. Tarkista silloin, että pullot ovat suorassa eikä maito
virtaa liian nopeasti tuttiin. Älä ripusta pulloja mihinkään, vauva ei voi silloin
säädellä imemistään eikä aikuinen saa pulloa käännettyä nopeasti, kun vauva
haluaa pitää taukoa. Älä jätä vauvaa koskaan syömään pullosta ilman aikuisen
läsnäoloa.
Kun vauvoja syötetään pullosta, on hyvä vaihdella vauvojen asentoja eri aterioilla. Pidä vauvoja välillä oikealla kyljellä ja välillä vasemmalla kyljellä, välillä
oikealla käsivarrellasi ja välillä vasemmalla käsivarrellasi, välillä sylissä ja välillä kylkimakuuasennossa.
Jos vauva nukahtaa kesken syömisen, ota pullo pois ja anna vauvan nukkua.
Jos vauva osoittaa olevansa kylläinen ennen kuin maitoannos on juotu, kunnioita vauvan viestiä. Usein vauva haluaa jälkiruokaa pienen hetken päästä.
Toisinaan taas vauva syö vähemmän ja toisinaan vähän enemmän. Pidä vauvat
lähellä syöttäjää, ruokailu on tärkeä seurusteluhetki.
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”Harmitti kun ei voinut enää imettää mutta oli helpompaa ja muutkin pystyivät
ruokkimaan vauvoja. Oli ihana pidellä vauvoja sylissä kun antoi pullosta maitoa.”
Nuppu 2
”Mun suosikki oli mustekala. Eli toinen mineistä sitterissä lattialla, minä vauva
polvilla rinnassa kiinni, pepun alla jakkara, toinen käsi pitää pulloa ja toinen tukee
imetettävää. Siinä tunsi itsensä ihan mustekalaksi, piti kurkotella hassuihin asentoihin ja joka raajalla oli tehtävä.”
Äiti 55

7.5.2 Hörpytys eli kuppiruokinta
Pienellekin vauvalle voi antaa maitoa kupista. Hörpytystä käytetään etenkin vastasyntyneiden vauvojen kanssa, joiden tarvitsemat maitomäärät ovat vielä pieniä. Hörpytys ei vaikuta imuotteeseen, joten se sopii käytettäväksi silloin, kun
tavoitteena on täysimetys.
Sopiva kuppi hörpyttämiseen on snapsilasi, kuminen mehupullon korkki tai hörpytyskuppi. Isompaa vauvaa voi hörpyttää kahvikupista tai muusta pienestä kupista. Joskus hörpyttämiseen käytetään myös lääkemittaa, mutta niissä on terävät
reunat, jotka voivat satuttaa vauvaa.
Pidä vauva sylissäsi melko pystyssä asennossa. Anna vauvan hamuilla kuppia.
Kallista kuppia niin, että maitopinta on juuri ja juuri kupin laidassa. Kosketa kupilla vauvan alahuulta. Vauva latkii maidon kielellään, maitoa ei ole tarkoitus
kaataa vauvan suuhun.
Toiset vauvat oppivat hörpyttämisen nopeasti ja se sujuu heiltä siististi. Toiset
vauvat valuttavat maidon suupielestään leualle ja eikä maitoa päädy vatsaan asti.
Hörpyttäminen vaatii aikuiselta rauhallisuutta ja keskittymistä.
Hörpytyksen hyviä puolia on, että vauva voi itse säädellä juomansa maidon määrää ja maidon juomisen nopeutta. Hörpyttäminen ei stressaa vauvaa. Kun yhteistyö vauvan ja aikuisen välillä toimii, voi hörpyttämällä antaa isojakin maitomääriä. Myöhemmin vauvan on helppo oppia juomaan tavallisesta kupista.
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7.5.3 Ruiskulla maitoa
Maitoa voi antaa vauvalle myös lääkeruiskulla, jonka voi ostaa apteekista.
Vastasyntyneiden ruokkimiseen käytetään pieniä ruiskuja (3-5 ml). Isommalle
vauvalle, jonka maitoannokset ovat isompia, voi käyttää suurempia ruiskuja.
Ruisku täytetään maidolla. Ruiskulla voi antaa maitoa myös vauvalle, joka on
jo rinnalla. Tällöin ruisku työnnetään vauvan suupieleen ja maitoa annostellaan pieni määrä kerrallaan vauvan suuhun. Ruiskusta voi antaa maitoa myös
ilman imetystä, tällöinkin maito annetaan pieni määrä kerrallaan.
Ruiskulla maidon antaminen sopii erityisesti silloin, jos vauva on väsynyt, kellastunut tai tarvitsee vain pieniä määriä lisämaitoa. Tällöin lisämaidon voi antaa ennen imetystä. Se virkistää vauvaa ja vauvan voimat riittävät rinnasta syömiseen.
”Jos olisimme tienneet että muitakin vaihtoehtoja on, niin olisimme antaneet ne
vähäiset lisämaidot vaikkapa ruiskulla.”
Esikoiskaksosten äiti -13

7.5.4 Imetysapulaite auttaa imetyksessä
Imetysapulaite muodostuu maitosäiliöstä ja ohuesta silikoniletkusta.
Maitosäiliön tulee olla nänniä korkeammalla (esimerkiksi ripustettuna äidin
kaulaan) ja letku teipataan ihoteipillä rintaan siten, että letkun pää on nännin
luona, vähän pidemmällä kuin nänni. Tandemimetyksessä samasta maitosäiliöstä voi lähteä kaksi letkua, kumpaakin imetettävää varten oma. Kun vauva
ottaa rinnan suuhunsa, venyy nänni vauvan suussa ja myös imetysapulaitteen letku menee vauvan suuhun. Kun vauva imee rintaa, myös imetysapulaitteesta tulee maitoa.
Imetysapulaitteen kanssa imetettäessä vauvalla tulisi olla hyvä imuote. Huonolla otteella vauvan imu ei riitä saamaan maitoa virtaamaan säiliöstä rintaan. Parhaimmillaan rinta saa stimulaatiota ja vauva saa maitoa, mikä auttaa
rintaa tuottamaan lisää maitoa ja vauvan kasvu on turvattu. Imetysapulaite
häiritsee harvoin imetystä.
Jos lisämaitona käytetään korviketta, äidistä on usein helpompaa antaa korvike imetysapulaitteella kuin pullosta. Kun vauva saa samanaikaisesti äidinmaitoa ja korviketta, auttaa äidinmaito korviketta sulamaan ja vauva hyötyy
korvikkeesta enemmän.

7.5.5 Nenä-mahaletku eli katetri
Pienet keskoset tai muuten heikkovoimaiset vauvat saavat sairaalassa nenämahan letkun eli syöttökatetrin, jonka kautta he saavat maitoa. Nenä-mahaletku ei estä imetystä, ja usein vauvat saavatkin osan maidosta rinnasta ja
osan letkulla. Jos perheellä on toive imettää monikkovauvoja, voidaan katetria pitää, kunnes vauvat jaksavat syödä kaiken maidon rinnasta.
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8. Maitoa kaupasta - Äidinmaidonkorvikkeet
Joskus on tilanne, ettei äidinmaitoa ole saatavilla silloin, kun sitä tarvittaisiin.
Synnytyssairaaloissa pyritään antamaan lisämaidoksi luovutettua äidinmaitoa, mutta kotona luovutusmaitoa harvoin on. Silloin tarvitaan äidinmaidonkorviketta.

8.1 Äidinmaidonkorvike korvaa äidinmaitoa
Äidinmaidonkorvike valmistetaan lehmänmaidosta tai soijasta teollisesti.
Proteiineja pilkotaan, rasvaa poistetaan ja pehmeää rasvaa lisätään. Korvike
pyrkii jäljittelemään äidinmaidonkoostumusta ja ravintosisältöä niin hyvin
kuin ne nykyisin tunnetaan ja niin hyvin kuin se on mahdollista. Nykyaikaiset korvikkeet ovat pitkän tuotekehityksen tulosta ja kaukana ovat ajat, kun
vauvoille syötettiin maidosta, vedestä ja sokerista tehtyä korviketta.
Lehmänmaidon tai kasvimaidon käsitteleminen on tärkeää, sillä muu kuin
äidinmaito ei sovellu alle yksivuotiaan ravinnoksi. Tavallinen lehmänmaito
tai kasvimaito rasittaa vauvan munuaisia eikä vauva saa siitä tarvitsemiaan
ravintoaineita.
Äidinmaidonkorvikkeessa on paljon erilaisia vitamiineja ja hivenaineita. Samoja on myös äidinmaidossa. Äidinmaidonkorvikkeessa vitamiineja ja hivenaineita on enemmän kuin äidinmaidossa, koska korvikkeen vitamiinit ja
hivenaineet eivät imeydy yhtä tehokkaasti kuin äidinmaidon vitamiinit ja hivenaineet.
Äidinmaito sulaa hyvin nopeasti ja imetetyllä vauvalla voi olla pian nälkä uudestaan. Äidinmaidonkorvike sulaa hitaasti ja vauvalla on pidempään kylläinen olo. Hyvin usein vauva syö äidinmaidonkorviketta vähän enemmän kuin
hänellä on nälkä. Vatsa täynnä hän saattaa pulauttaa enemmän tai nukkua
pidempään. Tämä ei kuitenkaan kerro siitä, etteikö äidin oma maito riittäisi,
vaan siitä, että äidinmaidonkorvike on erilaista kuin äidin oma maito.

8.2 Korvikeruokinnassa on noudatettava tarkkuutta
Kun vauvaa imetetään, hän voi itse säädellä saamaansa maitomäärää ja imemisen tahtia. Kun vauva saa äidinmaidonkorviketta pullosta, hän tarvitsee
aikuisen apua syömisen rytmittämiseen ja maitomäärän säätelemiseen.
Äidinmaidonkorvike on ravinteikasta ja se tarjoillaan ihonlämpöisenä. Se on
hyvä kasvualusta monille erilaisille bakteereille. Siksi etenkin pienten vauvojen kanssa täytyy korvikeruokinnassa noudattaa huolellisuutta. Korviketta
kannattaa lämmittää kerrallaan vain sen verran kuin vauva varmasti syö, eikä
kerran lämmitettyä maitoa saa uudelleen jäähdyttää ja lämmittää. Pullot ja
pullotutit pitää pestä, steriloida ja kuivata huolellisesti jokaisen käytön jälkeen. Kun vauvat viihtyvät jo enemmän lattialla ja tutkivat maailmaa itse,
riittää, että pullot keittää kerran päivässä.
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8.3 Korvikeruokintaohjausta saa neuvolasta
Korvikeruokinnasta ei löydy helposti ohjeita. Korvikepakkausten kylkeen
on painettu ohjeelliset määrät päivittäisestä maitomäärästä, mutta juuri muita ohjeita ei ole tavallisten perheiden saatavilla. Äidinmaidonkorvikkeiden
markkinointia ja korvikeohjausta säätelee kansainvälinen koodi. Sen mukaan
korvikeruokintaan saa antaa ohjeita vain terveydenhuollon ammattilainen.
Ammattilainen ei saa edistää jonkin tietyn korvikemerkin menekkiä eikä hän
saa esitellä korvikkeita rutiinisti, vaan ainoastaan niille perheille, jotka tarvitsevat korvikkeita.
Jos perheessä käytetään äidinmaidonkorviketta lisämaitona tai vauvojen ainoana ravintona, on perheellä oikeus saada ajantasaiseen tietoon perustuvaa
ohjausta korvikeruokintaan neuvolasta tai muusta julkisesta terveydenhuollosta. Terveydenhuollon ammattilaisen tulee ohjata perhettä maitomäärissä,
vauvan viestien tulkinnassa ja syöttämistavoissa, niin että vauva saisi äidinmaidonkorviketta sopivan määrän ja ruokailuhetket olisivat miellyttäviä vauvalle ja vanhemmalle.
Väestöliitto on julkaissut oppaan, jonka nimi on Pullonpyörittäjien opas – Tietoa
vauvaperheille äidinmaidonkorvikkeista, osittaisimetyksestä ja äidinmaidon pumppaamisesta. Oppaan on toimittanut Riikka Riihonen. Löydät sen osoitteesta
www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/.
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KORVIKETTA

KORVIKEKOODI
SUOJELEE
KORVIKETTA
SAAVIA VAUVOJA
JA IMETETTÄVIÄ
VAUVOJA.
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9. Kaksi vauvaa rinnalla - Imetysasentoja
Monia vanhempia askarruttaa ennen vauvojen syntymää, miten kaksi vauvaa
saadaan rinnalle samaan aikaan. Aluksi äiti voikin tarvita siihen apua, mutta
pian vauvojen nostaminen ja auttaminen rinnalle sujuu yksinäänkin.
Tässä on esitelty muutamia hyviä imetysasentoja, joissa sujuu kahden vauvan
imetys samaan aikaan. Riittää, että imetys sujuu yhdessä asennossa, mutta eri
tilanteissa voi harjoitella muitakin asentoja. Vauvojen omat mieltymykset ja
temperamentti vaikuttavat siihen, millaisia imetysasentoja heidän kanssaan voi
käyttää. Vaihtele vauvoja puolelta toiselle ja käytä erilaisia asentoja, niin vauvat
tottuvat monenlaiseen käsittelyyn, moniin asentoihin ja rinnat tyhjenevät tasaisesti. Piirroskuvia vauvojen yhtäaikaisesta imetyksestä löydät Internet-sivuilta
www.suomenmonikkoperheet.fi kohdasta monikkotietoa, imetys.
Kaikissa imetysasennoissa on sama periaate. Vauvat ovat lähellä äitiä, niin että
he ylettävät sopivasti kiinni rintaan. Vauvojen koko vartalo on tuettuna ja pää
voi liikkua edestakaisin vapaasti. Ihan pienten vauvojen selän taakse voi laittaa kevyen tuen, esimerkiksi harsorullan tai pehmeän unilelun. Vauvan pää on
ylempänä kuin jalat ja vartalon linja (korva-hartia-lantio –linja) on suorassa,
vaikka vauva olisikin vielä kippurassa.
Imetyksen alussa voi tarkistaa vauvan paikan helposti. Jos vauvan nenä on
nännin kohdalla, voi vauva saada hyvän imuotteen haukkaamalla rintaa.

© Anne Muhonen/ Suomen Monikkoperheet ry

Hyvässä imetysasennossa vauvat ovat riittävän lähellä äitiä.
Vauvojen vartalot ovat suorassa linjassa, vaikka vauvat olisivatkin
kippurassa. Vauvan korva, hartia ja lantio ovat samalla linjalla ja
nenä ja napa ovat samalla linjalla. Vauvan koko vartalo on tuettuna
ja vauva voi liikuttaa päätään vapaasti.
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Useat monikkoäidit tykkäävät imettää niin, että molemmat vauvat ovat kainalon
alla. Tässä isä auttaa toista vauvaa vielä rinnalle, kun toinen vauva jo syö keskittyneesti. Vauvojen tulee olla tiivisti äidin kylkiä vasten. Oikea paikka vauvalla
on, kun imetyksen alussa nenä on nännin kohdalla.

Vauvat voivat tarvita useita tyynyjä tuekseen. Myös äiti tarvitsee selän taakse
tukea, sillä vauvat pitää saada riittävän pitkälle äidin kainalon alle. Tässä äidin
tukena olevien tyynyjen väliin jää hyvät paikat vauvoille.

Vauvat ovat vähän yläviistossa, riittävän ylhäällä ja lähellä äitiä. Äidin oma
asento on rento, sillä hänen ei tarvitse kumartua vauvojen päälle.

Suomen Monikkoperheet ry - Rinnakkain rinnalla - Monikkovauvojen imetys

43

© Anne Muhonen/ Suomen Monikkoperheet ry

Monikkovauvat voivat hyvin syödä myös eri asennoissa. Tässä toinen

vauvoista on kainalon alla ja toinen äidin sylissä.

Äidin on helppo tukea kainalon alla olevaa vauvaa toisella kädellään ja
kannatella toista vauvaa toisella kädellään.

Sylissä oleva vauva on tuettu kokonaan äidin vartaloa vasten, kainalon alla oleva
vauva on tyynyjen päällä.
Tässä asennossa on tärkeää, että kainalon alla oleva vauva on riittävän lähellä
äidin kylkeä ja että vauvan nenä on imetyksen alussa nännin kohdalla.
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Imetys makuultaan. Kun äiti makaa selällään, voivat vauvat syödä samaan aikaa, niin että he makaavat äidin päällä. Äidin käsien alle on hyvä laittaa tueksi
riittävästi tyynyjä, jotta äiti voi rentoutua ja vauvat pysyvät napakasti paikoillaan.

© Anne Muhonen/ Suomen Monikkoperheet ry

Takanojaisessa

asennossa, jota
kutsutaan myös biological nurturing -asennoksi eli biologiseksi
hoiva-asennoksi, jossa vauvat
saavat itse hakeutua mukavaan
imetysasentoon.

Äidin

tukena on runsaasti
tyynyjä.
Äidillä
on
tässä
tukenaan selän takana sekä
sohvan tyynyt että imetystyyny. Hartioiden takana on iso,
pehmeä tyyny, johon hän voi
nojata, kun vauvat keskittyvät
syömiseen.

Myös äidin käsivarsien tukena
on hyvä olla tyynyjä, niin äidin ei
tarvitse kannatella vauvojen
painoa hartioillaan.
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Kylkimakuuasento on monien imettäjien suosikki. Äiti on kylkimakuulla, jalat

vähän koukussa. Toinen vauvoista on kylkimakuullaan äidin alemman rinnan
kohdalla. Toinen vauva nostetaan ylemmän rinnan luo äidin kyljen päälle.

Tässä äiti vielä auttaa vauvaa asettumaan ja tarttumaan rintaan.
Vauva voi olla kokonaan äidin vartalon mukaisesti tai vauvan jalat voivat olla

äidin selän puolella. Äidin selän taakse voi laittaa kevyen tuen, tyyny, peittokäärö tai pehmolelu tukee äidin asentoa. Äiti voi myös nojata vähän taakse päin,
jolloin yläpuolella oleva vauva saa enemmän tukea asennolleen.
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9.1 Vinkkejä kuinka saada kaksi vauvaa samaan aikaan rinnalle
Iso nojatuoli, sohva tai parisänky on hyvä imetyspaikka. Saat tuettua oman
asentosi tyynyjen avulla mukavaksi eivätkä vauvat pääse putoamaan.
Ennen kuin saat molemmat vauvat rinnalle, varaa kaikki tarvittava lähellesi
sängylle tai sohvalle. Tarvitset tyynyjä itsesi ja vauvojen tueksi, harsoja tai
pieniä pyyhkeitä sekä juomista itsellesi.
Istualtaan:
Ota lähelle kaikki tarvittava: vauvat, tyynyt, harsot ja eväät.
Laita tyynyjä valmiiksi selkäsi taakse tueksesi. Istu imetyspaikkaasi ja laita kyynärpäidesi alle tyynyt valmiiksi. Nosta B-vauva toiselle hartiallesi, tue tarvittaessa toisella kädellä. Nosta A-vauva syliisi rinnan lähelle. Korjaa omaa
asentoasi ja tyynyjä, jos tarvitsee. Laske B-vauva syliisi toisen rinnan lähelle.
Muokkaa tarvittaessa rintaa C-otteella ja auta A-vauvaa saamaan hyvä imuote. Tue vauvaa tyynyllä tai harsorullalla selän takaa. Auta B-vauvaa saamaan
hyvä imuote. Jos asentosi jää epämukavaksi, ota molemmista vauvoista kiinni
selän takaa ja korjaa asentoasi.
Voit myös aloittaa siten, että istut itse mukavasti. Ota vauvat lähellesi, B-vauva voi olla jalkojesi välissä tai aivan vierelläsi. Ota A-vauva rinnalle. Nosta
vauvaa saman puolen kädellä, jonka puolen rinnasta aiot imettää. Pidä vauvaa käsivarrellasi, niin että kämmenesi on vauvan hartialla ja sormet tukevat vauvan niskaa. Jos sinun tarvitsee muokata tai tukea rintaa, se onnistuu
toisella kädellä. Aseta vauva mukavasti rinnallesi ja kun vauva saa hyvän
otteen, tue vauvaa selän takaa. Nosta sitten B-vauva samalla tavoin rinnalle
kuin A-vauva. Korjaa tyynyjä ja rentoudu!

Puoli-istuvassa asennossa:
Tue itsesi mukavasti sängylle tai sohvalle. Nosta vauvat rintasi päälle samaan
aikaan. Anna heidän ryömiä itse rinnalle, tai auta vauvoja vähän. Kun vauvat
ovat saaneet hyvän otteen, voit tukea heitä peitolla tai masutuubilla, niin että
vauvat pysyvät napakasti päälläsi.
Jos rintasi ovat raskaat tai nännit hyvin alhaalla, kohottaudu enemmän istumaasentoon.
Voit myös nostaa vauvat yhtä aikaa syliisi. Auta heitä rintojen lähelle ja laskeudu sitten itse mukavaan, takanojaiseen asentoon. Hyvässä asennossa äiti
on kokonaan rentona. Hänen on helppo katsella vauvoja. Erityisesti kannattaa
kiinnittää huomiota hartioiden rentouteen.
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Kylkiasennossa:
Jos haluat imettää vauvojasi kylkimakuulla, voi vauvojen auttaminen rinnalle
olla haastavaa yksin. Varaa tyynyjä oman asentosi tueksi, harso- tai peittorulla vauvojen tueksi. Tarvitset tyynyjä oman niskasi ja pääsi alle, selkäsi taakse
sekä mahdollisesti myös jalkojesi väliin.
Laita vauvat vierekkäin sängylle, lähelle toisiaan. Käy itse mukavaan kylkiasentoon, jalat vähän koukkuun vauvojen viereen. Nosta itseäsi lähempänä
oleva vauva (A-vauva) kyljelleen ihan lähelle itseäsi. Hyvä kohta on se, jossa
vauvan nenä osuu nänniin. Anna vauvan hamuilla, tue tarvittaessa vauvaa
hartian ja selän takaa. Kun vauva saa hyvän imuotteen, tue vauvan asento
harso- tai peittorullalla. Käänny varovasti hiukan A-vauvan päälle ja ota Bvauva ylemmän rinnan puoleisella kädelläsi syliisi. Pidä vauva kylkiasennossa, niin päätä ei tarvitse erikseen tukea, vauvan oma hartia tukee vauvan päätä. Nosta B-vauva kylkesi päälle. Voit kääntyä nyt hiukan enemmän selällesi,
mutta liiku varovasti, ettei A-vauvan imuote irtoa. Anna B-vauvan hamuilla
ja tarttua rintaan. Jos vauvan on vaikea tarttua rintaan, yritä kohottaa omaa
asentoasi niin, että ylävartalosi olisi vähän korkeammalla. B-vauva voi tulla
rinnalle myös kainalostasi, niin että vauvan jalat ovat selkäsi puolella. Kun
B-vauva on hyvin kylkesi päällä, hän voi keskittyä imetykseen ja saada hyvän
imuotteen. Tue oma asentosi selkäsi puolelta tyynyllä, niin sinun ei tarvitse
jännittää asentoasi. Voit laittaa tyynyn myös polviesi väliin. Se auttaa selkärankaasi asettumaan hyvin ja helpottaa mahdollisissa raskauden jälkeisissä
selkäkivuissa.

Suomen Monikkoperheet ry - Rinnakkain rinnalla - Monikkovauvojen imetys

48

10. Tandemilla vai soolona – Imetys samaan vai eri

aikaan?

Kun perheessä on kaksi tai kolme samanikäistä vauvaa, on perheessä samaan
aikaan myös kaksi tai kolme pientä nälkäistä. Osa monikkovauvoista oppii
saman rytmin vauvojen teho-osastolla. Osalle on helppo opettaa yhteinen
rytmi, kun taas osa vauvoista elää omassa rytmissään alusta asti.
Samanrytmisyys voi usein helpottaa vauva-arkea, mutta on tilanteita ja
perheitä, joissa vauvojen erilaiset rytmit ovatkin avain sujuvaan arkeen.

10.1 Yhdessä tai erikseen
Usein äitejä kannustetaan imettämään monikkovauvoja samaan aikaan eli
tandemimettämään. Yhtä aikaa imettäminen myös säästää aikaa ja auttaa pitämään vauvoja samankaltaisessa rytmissä. Vauvat myös nauttivat toistensa
seurasta, he saattavat kosketella toisiaan hellästi ja isompina naureskella ja
kujeilla toisilleen.
Toisaalta varsinkin pienten vauvojen kanssa samanaikainen imetys voi olla
haasteellista. Pieni vauva tarvitsee paljon tukea saadakseen hyvän imuotteen
ja mukavan imemisasennon, ja kahden pienen vauvan kanssa äiti voi tarvita
paljon apua saadakseen vauvat hyvin rinnalle.
Jos toisen vauvan imuote irtoaa tai on huono, äidin voi olla aluksi vaikea
korjata itse vauvan imuotetta. Sitten kun vauvat kasvavat, voivat he häiritä
toisiaan tai häiriintyä toisistaan. Moni äiti vaihtaakin tandemimetyksen yksilöimetykseen, kun vauvat kasvavat ja palaa myöhemmin tandemimetykseen.
Myös tandemimetyksen aikaan vauvat voivat seurustella äidin kanssa ja saada kokemuksen siitä, että äiti on kiinnostunut juuri hänestä, juuri sillä hetkellä.
Jos vauvoja imetetään erikseen, saa jokainen vauva yksilöllistä huomiota ja
hoivaa. Imetysasentoja on helpompi vaihdella ja mahdollisia asentoja on lukemattomia. Äiti pärjää pientenkin vauvojen kanssa yksin, sillä yhden vauvan auttaminen rinnalle on helpompaa kuin kahden vauvan. Jos vauvat syövät kerrallaan vain lyhyen aikaa, on yksilöimettäminen joustavampaa kuin
tandemimetys.
”Muistan ensimmäisen kerran, kun lapset tavoittelivat rinnalla ollessaan toistensa
kättä. Siinä he söivät käsi kädessä.”
Äiti ja 1,5 v kaksoset
”Sain pitää vauvat lähellä imetystyynyllä, kun kahden vauvan sylissä pitäminen oli
hankalaa. Monen itkemisen sai katkaistua hetkeksi imetykseen mm. koliikki-itku.”
Aliisa
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10.2 Miten sitten meillä?
Yksiselitteistä ja kaikille sopivaa ohjetta ei voi antaa. Jokainen kaksospari ja
kolmossarja on omanlaisensa ja jokainen äiti on omanlaisensa. Mikä sopii
jollekin perheelle, ei välttämättä toimi toisessa perheessä.
On myös tilanteita, joissa yhdessä tai erikseen imettämisen valintaan vaikuttaa jokin imetyksen haaste tai vauvojen erityinen tarve. Kun maitomäärää on
tarkoitus nostaa, esimerkiksi imetyksen alkupäivinä, tandemimetys tehostaa
maidontuotantoa paremmin kuin yksilöimetys. Jos vauvoista toinen on vahvempi ja tehokkaampi imijä, hän voi auttaa tandemimetyksen aikana heikompaa sisarustaan saamaan enemmän maitoa. Jos toinen imetettävistä vauvoista
ei jaksaisi odottaa herumisen käynnistymistä, voi imetyksen aloittaa sillä, että
kärsivällisempi vauva aloittaa imetyksen ja toinen vauva tulee rinnalle vasta,
kun ensimmäinen vauva on saanut herumisen käyntiin. Toisaalta, jos maito
suihkuaa tai maidosta on ylitarjontaa, voi tehokkaammin imevä vauva aloittaa imetyksen ja toinen jatkaa sitten, kun suurin maitotulva on rauhoittunut.
Jos vain yhden vauvan kasvu on niukkaa, voi imetystä tehostaa antamalla
niukasti kasvavalle vauvalle vielä jälkiruokaa siitä rinnasta, josta toinen vauva on jo syönyt. Rinnan vaihtaminen tehostaa imetystä ja vauva saa enemmän
rasvaista maitoa.
Imetyskertoja tulee päivässä monta. Eri asentoja ja tapoja voi harjoitella eri
kerroilla ja aina palata siihen, mikä sujuu hyvin. Kun vauvat kasvavat, kasvavat myös vauvojen voimat ja taidot. Myös äidin taidot ohjata vauvoja kasvavat. Imetys muuttuu vauvojen kasvaessa.
”Yhteisimetys ei onnistunut, enkä voinut kuunnella toisen itkua, joten annoin omaa
lypsettyä maitoa pullosta samalla kun imetin toista. Pian vauvat jaksoivat jo odottaa
omaa vuoroaan ja noin 2-2,5 kk:n iässä he hylkäsivät pullon kokonaan.”
Esikoiskaksosten äiti -13
”Imetyshetki oli monesti myös rauhoittumishetki vauvan kanssa (silloin kun joku
muu vahti toista vauvaa).”
Jenni ja kaksoset 7 kk

”Mulla oli (ehkä vain omasta päästä) tullut joku ajatus, että kaksosia kuuluu imettää
yhtä aikaa. Se asettelu oli haastavaa, aina tuntui, että joku osanen, vauva tai tyyny
tai toinen valuu... Yösyötöt oli myös haastavia ja raskaita. Silloin siirryin vauvojen
kanssa olohuoneeseen ja koko se asettelurumba... ja välillä pelkäsin, että nukahdan
nojatuoliin. Onneksi jossain kohtaa tajusin, että yhtä ”oikein” on imettää yksi vauva
kerrallaan, kun se sujui kerran niin paljon helpommin.”
H & kaksospojat
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Imetyshetki on vauvoille henkilökohtainen, vaikka vieressä olisikin oma

veli tai sisko. Vauva voi ottaa kontaktia suoraan äitiin ja saada kokemuksen
omasta tärkeydestään ja ainutlaatuisuudestaan, kun äiti hymyilee hänelle.
Imetyshetki on myös hetki, jolloin monikkovauvat voivat nauttia toisistaan ja
ainutlaatuisesta yhteydestään.

© Anne Muhonen/ Suomen Monikkoperheet ry
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11. 24/7 - Vauvat kaipaavat hoivaa yölläkin
Kun perheeseen odotetaan vauvoja, vanhempia jännittää usein, kuinka yöt sujuvat. Kun vauvat ovat syntyneet, kysytään usein ”Kuinkas ne yöt?” Vauvojen
uni- ja valverytmi poikkeaa paljon aikuisten uni- ja valverytmistä, vauvojen
unisykli on lyhyempi kuin aikuisten. Vauvojen nukkuminen tai nukkumattomuus vaikuttaa paljon siihen, millaisena vanhemmat kokevat vauva-ajan.

11.1 Illalla vauvat valmistautuvat yöhön
Monet vauvat ovat iltaisin levottomia ja itkuisia. Päivän ajan hyväntuuliset ja
hyvin nukkuneet vauvat saattavat iltaa kohden muuttua paljon hoivaa vaativiksi. Vauvat saattavat vaikuttaa väsyneiltä, mutta nukahtavat vain hetkeksi
ja sitten he heräävät taas. Toisilla vauvoilla vatsavaivat painottuvat iltaan.
Vauvat myös osoittavat illalla haluavansa usein ruokaa. Yhden rinnan imetys
ei riitä, vaan vauva haluaa lisää. Väsynyt vauva nukahtaa helposti rinta suussa, mutta kun hänet yrittää laskea sängylle tai sitteriin nukkumaan, hän havahtuukin ja hamuilee taas rintaa suuhunsa. Äidistä saattaa tuntua, että koko
ilta kuluu imettäessä, eikä itse pääse syömään, vessaan tai suihkuun.
Tiheä syöminen valmistaa vauvaa yöhön. Iltaisin maidon heruminen hidastuu ja rinnat saattavat tuntua tyhjiltä. Vauvan läheisyys ja imetys käynnistävät kuitenkin herumisen ja vauva saa rasvaista maitoa, jonka turvin jaksaa
nukkua yöllä.
Jos äidiltä tulee runsaasti maitoa, voi vauvan iltatankkaus saada vauvan vatsan kipeäksi. Silloin voi keksiä vauvalle hetkeksi muuta tekemistä kuin syömisen. Vauvan oloa helpottaa usein, jos vauvan vatsaan kohdistuu kevyt paine. Toisen vanhemman syli voi rauhoittaa vauvaa paremmin kuin äidin syli,
sillä äiti tuoksuu maidolta, mikä saa vauvan haluamaan lisää maitoa. Monissa
perheissä on huomattu, että isän matalat ja hitaat sydänäänet rauhoittavat
vauvaa. Kaikenlainen kantaminen ja heijaaminen yleensä rauhoittaa vauvaa.

11.2 Vauva tarvitsee ravintoa yöllä
Pienet vauvat tarvitsevat ravintoa ympäri vuorokauden. Täysiaikaisina syntyneet, normaalipainoiset vauvat tarvitsevat ravintoa ensimmäisinä viikkoina
vähintään kolmen tunnin välein, keskoset ja pienipainoisena syntyneet vauvat useammin.
Tämä koskee myös yöaikaa. Näin aikuisen yöaikaan sijoittuu ainakin kaksi
imetystä. Noudata sairaalasta saamiasi ohjeita. Liian pitkään nukkuvan vauvan verensokeri voi laskea ja vauva on syötettäessä niin väsynyt, ettei jaksa
syödä kunnolla.
Kun terveet, täysiaikaisina syntyneet vauvat ovat saaneet syntymäpainonsa
kiinni tai kun keskosvauvat tai pienipainoiset vauvat ovat kasvaneet yli kolmikiloisiksi, ei vauvoja enää tarvitse herättää syömään, jos he unien jälkeen
heräävät itse syömään ja jaksavat syödä tehokkaasti.
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Koska monikkoperheessä yöherätyksiä tulee väistämättä useampia kuin
yksösvauvan kanssa, jäävät monikkovanhempien unet usein lyhyemmiksi ja katkonaisemmiksi. Yöherätykset ovat usein myös pidempikestoisia,
onhan hoivattavana kaksi tai kolme vauvaa. Usein myös toisen vanhemman
on herättävä auttamaan vauvojen nostamisessa tai muussa hoivassa. Tiheät yöheräämiset voivat nopeasti uuvuttaa sitkeimmätkin vanhemmat.
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11.3 Yöaikainen hoiva tukee imetystä
Yöimetykset tukevat päiväimetyksiä. Maidon määrä lisääntyy parhaiten yöimetyksillä, sillä äidin elimistö erittää prolaktiinia erityisesti öiseen aikaan.
Yöllinen prolaktiini takaa, että maitoa riittää päivälläkin. Monet äidit myös
lypsävät öisin, koska silloin maito heruu helpoimmin. Myöhemmin, kun
prolaktiinin merkitys maidonmäärän säätelijänä vähenee, myös yöimetysten
merkitys maidontuotannon ylläpitäjänä vähenee.
”A-poika oli juuri oppinut hymyilemään. Yö oli mennyt levottomissa tunnelmissa
heidän huutaessa ilmavaivoja. Olin imettänyt monen monta kertaa ja olin todella
väsynyt ja kiukkuinen. Otin sadannen kerran huutavan a-pojan rinnalle. Ihmettelin,
miksei hän ime ja käänsin katseeni vauvaan ajatuksena pumista jotain tyylillä ”koita
nyt imeä että päästään nukkumaan”. Jäi sanomatta koska poika tuijotti minua suu
auki suuressa hymyssä tissi suussa. Hän oli niin iloinen minut (sadannen kerran)
nähdessään, ettei minua enää loppuyönä kiukuttanut ollenkaan.”
Roosa 4kk kaksospoikien äiti

11.4 Kuinka järjestää yöt mukaviksi?
Yölliset herätykset voivat tuntua vanhemmista raskailta. Katkonaiset unet ja
jatkuva varuillaan olo väsyttävät. Jokainen perhe joutuu etsimään omat tavat
ja nukkumisjärjestelyt. On hyvä pitää tavoitteena tilannetta, jossa kaikki perheenjäsenet nukkuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Vauvoilla voi olla aluksi yhteinen sänky. Vanhempien yötä taas helpottaa, jos vauvat ovat lähellä
aikuisten sänkyä. Joskus perheen valinta on, että vauvat nukkuvat alusta asti
omassa huoneessaan. Nukkumisjärjestelyt vaihtelevat vauvojen kasvamisen
ja tarpeiden mukaan.
Monikkoraskaus on rasitus äidin elimistölle ja useat äidit kärsivät univaikeuksista raskausaikana. Myös suuri elämänmuutos voi uuvuttaa. Päivät pienten
vauvojen kanssa tarjoavat vain vähän lepohetkiä ja jos vauvat nukkuvat yöllä
huonosti tai heitä pitää herätellä usein syömään, ei äiti saa nukuttua kunnolla
yölläkään. Imetyshormonit auttavat jaksamaan, mutta jos herätyksiä on kymmenkunta yön aikana, on selvää, että äiti tarvitsee enemmän yhtenäistä unta.
Äidin unta voi turvata monin keinoin. Tiheiden iltaimetysten aikana vauvat
tankkaavat rasvaista maitoa. Iltaimetyksiä ei ole siksi syytä rajoittaa. Jos perheessä on käytössä lisämaito, voidaan sitä kuitenkin antaa myös illalla. Äidin olisi hyvä käydä nukkumaan yhtäaikaa vauvojen kanssa. Jos taas vauvat
jaksaisivat valvoa, mutta äiti nukkuisi mielellään, voi perhe miettiä, olisiko
mahdollista, että äiti kävisi nukkumaan aiemmin ja toinen vanhempi hoitaisi
vauvoja. Jossain perheessä on toinen vanhempi hoitanut illalla kukkuvia vauvoja ja tuonut vauvat vain syömään äidin luo.
Jos vauvat heräilevät tiheästi yöllä, voi myös yöllä antaa lisämaitoa. Yksi tai
kaksi yöimetystä riittää yleensä pitämään yllä äidin maidontuotantoa. Lisämaidon antamisen voi ajoittaa aamuyön tunteihin, jolloin vauvat usein nukkuvat levottomammin kuin alkuyöstä.
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12. Pienet, hennot ja uneliaat – Erityistä hoivaa
tarvitsevat vauvat

Monet monikkovauvat syntyvät pienipainoisina. Pienipainoiset vauvat ovat
usein tavallista uneliaampia ja he kellastuvat helpommin. Toisaalta myös
normaalipainoiset vauvat saattavat olla erityisen uneliaita tai kellastua.

12.1 Pienipainoisen vauvan imetys
Pienipainoisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa vauva painaa selvästi vähemmän kuin samoilla raskausviikolla syntyneet vauvat keskimäärin painavat. Täysiaikaisen vauvan pienipainoisuuden rajana pidetään yleensä 2 500 g,
mutta raja ei ole kovin tarkka.
Pienipainoisia vauvoja verrataan usein keskosvauvoihin. Imetyksen kannalta
tilanne ei ole ihan sama, sillä pienipainoisilla vauvoilla osa elimistön säätelyjärjestelmistä toimii syntymäiän mukaisesti ja myös imemisen taidot ovat
usein valmiimmat kuin keskosvauvoilla. Toisaalta myös keskosvauvat voivat
olla pienipainoisia, näin on usein esimerkiksi raskausmyrkytyksen yhteydessä tai monikkoraskauksissa.
Syntymän jälkeen pienipainoisen vauvan paino laskee yleensä vähemmän
kuin normaalipainoisen vauvan paino. Vauvalta puuttuu ihonalaista rasvaa,
joten lämmönsäätelykyky ei ole yhtä hyvä kuin normaalipainoisen vauvan.
Myös vauvan verensokerit voivat muuttua nopeasti, joten niitä seurataan tiheästi. Pienipainoiset vauvat ovat myös arempia saamaan infektioita syntymän jälkeen, mikä entisestään verottaa heidän voimiaan. Vauvat myös kellastuvat helposti.
Pienipainoisena syntyneet vauvat tarvitsevat aluksi pieniä maitoannoksia
usein. Useimmissa sairaaloissa pyritään kahden tunnin syöttöväleihin, jotka
lasketaan imetyksen alusta seuraavan imetyksen alkuun. Koska pienipainoinen vauva väsyy helposti imetyksen aikana, saattavat imetyshetket olla aktiivisen imemisen ja torkkumisen vuorottelua. Muutenkin vauvat nukkuvat
paljon ja heitä tarvitsee herätellä syömään.
Jos pienipainoisena syntynyt vauva tarvitsee lisämaitoa, kannattaa lisämaidon
antaminen ajoittaa imetyksen alkuun. Pieni annos (5 – 10 ml) maitoa virkistää vauvaa ja tehostaa imemistä rinnalla. Tämän pienen lisämaidon voi hyvin
hörpyttää tai antaa ruiskulla vähän kerrallaan. Jos vauva tarvitsee enemmän
lisämaitoa, voi lopun lisämaidon antaa imetyksen lopuksi. Kun vauvan voimat kasvavat, voi imetysapulaitteesta olla hyötyä.
Aluksi pienipainoisena syntyneen vauvan kasvua tarkkaillaan, mutta kun
vauva tavoittaa ensin syntymäpainonsa ja sitten kolmen kilon rajan, riittää
normaali neuvolaseuranta. Jos vauva herää itse syömään ja imetyksiä tulee
päivän aikana 10 – 12, niin että vauva imee aktiivisesti, ei vauvaa enää tarvitse herätellä edes yöllä syömään. Useimmat pienipainoisena syntyneet vauvat
saavuttavat kasvussa ikätoverinsa nopeasti, joskus kasvu on epätasaista ensimmäisten vuosien ajan.
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12.2 Unelias vauva
Useimmat pienipainoisena syntyneet vauvat ovat ensimmäisinä elinkuukausinaan uneliaita. Vauvoja on vaikea saada hereille ja vauvat nukahtelevat helposti kesken ruokailun tai vaipanvaihdon. Nukkumalla vauva säästää voimiaan kasvamiseen.
Toisinaan myös normaalipainoiset vauvat saattavat olla uneliaita. Etenkin ennen laskettua aikaa syntyneet vauvat voivat vaikuttaa olevan vielä osittain
kohtuelämän raukeassa rytmissä laskettuun aikaan asti. Myös pitkän ja raskaan synnytyksen jälkeen vauvat voivat olla tavallista väsyneempiä. Joskus
raskausdiabeteksen jälkeen vauvoilla kestää useita päiviä ennen kuin heidän
oma insuliinintuotantonsa vakiintuu. Tänä aikana vauvat voivat olla hyvin
uneliaita.
Jos vauvat ovat kovin uneliaita, kannattaa heitä pitää paljon ihokontaktissa. Ihokontakti pitää heidät virkeämpinä ja auttaa vanhempia huomaamaan,
milloin vauva on valmis syömään. Ihokontaktissa vauva myös usein nukkuu
kevyemmin ja havahtuu nälkään tai imemisen tarpeeseen helpommin kuin
omassa sängyssään nukkuva vauva. Ihokontakti auttaa vauvaa pitämään
ruumiinlämmön ja verensokerin tasaisena ja vähentää vauvan tarvetta itkeä.
Nämä kaikki säästävät vauvan voimia kasvamiseen.
Jos vauvat ovat vaipumaisillaan uneen imetyksen aikana, voi heitä virkistää
painamalla rintaa. Voit ikään kuin lypsää maitoa suoraan vauvan suuhun ilman, että imuote irtoaa. Myös rinnan vaihtaminen imetyksen aikana havahduttaa vauvan imemään tehokkaammin. Jos molemmilla rinnoilla on jo vauva
eikä rintojen vaihtaminen onnistu, voi riittää, että vauvan imuotteen irrottaa,
rinnanpään kuivaa ja tarjoaa samaa rintaa samalle vauvalle uudestaan.
Jos vauva on unelias, hänet kannattaa pitää melko vähissä vaatteissa, kuitenkin niin, ettei hän palele. Lämmin väsyttää vauvoja ja moninkertaisissa
vaatteissa tai peitoissa vauva helposti vaipuu kohtumaiseen oloon, jossa nukkumisella ja valveilla ololla ei ole selvää eroa.
Helpoimmin vauvan saa havahtumaan keveän unen vaiheessa. Tarkkaile siis
vauvojen unirytmiä ja ajoita herättely (esimerkiksi vaippaa vaihtamalla) sellaiseen aikaan, kun vauvat liikuttelevat itseään unissaan. Vauvojen kasvojen
ilmeistä tunnistaa hyvin, milloin vauva on keveässä unessa.
Pienikin vauva reagoi ympäröiviin ääniin ja valoihin. Päivällä voi pitää kirkkaita valoja ja vauvaakin valossa ja perheen tavallisten äänien ympäröimänä,
illalla ja yöllä rahoittaa nukkumisympäristö ääniltä ja valoilta. Nukkumispaikan rauhallisuudella voi ohjata vauvoja nukkumaan päiväunia tiettyyn aikaan, vaikka pienet, uneliaat vauvat nukkuvat melkeinpä missä vain.
Pientenkin vauvojen voi antaa nukkua 3-4 tunnin unijaksoja pari kertaa vuorokaudessa, esimerkiksi alkuyöstä ja päivällä, jos imetyskertoja kuitenkin tulee riittävästi vuorokauden aikana. Näiden unijaksojen aikana myös vanhempien kannattaa nukkua.
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12.3 Kellastuminen
Toisinaan vastasyntyneet vauvat kellastuvat. Keltaisuuden aiheuttaa bilirubiini, jonka pitäisi poistua vauvan elimistöstä ulosteen mukana, mutta se päätyykin vauvan verenkiertoon. Bilirubiiniarvoja mitataan vauvan verestä.
Kellastunut vauva on väsynyt ja unelias, sillä bilirubiini väsyttää vauvaa.
Vauvaa voi olla vaikea saada hereille tai hän nukahtaa kesken imetyksen.
Vauvan paino laskee usein enemmän kuin 10 % syntymän jälkeisinä päivinä.
Kellastunutta vauvaa voi hoitaa turvaamalla vauvalle riittävän nesteen saannin. Tiheät imetykset ja tarvittaessa lisämaito lisäävät vauvan saamaa nestettä ja äidinmaito nopeuttaa bilirubiinin poistumista vauvan elimistöstä. Jos
bilirubiiniarvot pysyvät edelleen korkeina, tarvitsee vauva valohoitoa. Valohoitoa annetaan sairaalassa. Usein vierihoito voi jatkua valohoidosta aikana.
Kellastunut vauva hyötyy siitä, että lisämaitona käytetään äidin omaa maitoa,
jos äiti saa sitä lypsetyksi.
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13. Maitoa pienistä pienimmille – Keskosvauvojen

imetys

Hiukan alle puolet kaksosvauvoista ja kaikki kolmosvauvat syntyvät ennenaikaisesti. Keskosuus on monella tavalla haaste pienten monikkovauvojen
elämän alussa ja vaikuttaa paljon myös imetykseen. Keskosella tai ennenaikaisena syntyneellä tarkoitetaan vauvaa, joka on syntynyt ennen 37. raskausviikkoa tai painanut syntyessään alle 2,5 kiloa.

13.1 Pienimmille tiiviitä pisaroita
Pienten keskosten vatsalaukut ovat hyvin pieniä. Muutama pisara maitoa
täyttää jo koko vatsan. Hyvin pienenä syntyneet keskoset saavat ravintonsa
alkuun suonensisäisesti, ja maitotipat ovat lääkettä keskeneräiselle suolistolle.
Vahvistuttuaan keskosvauvat tarvitsevat ruokaa usein. Vähitellen vauvojen
tarvitsemat maitomäärät kasvavat ja vauvatkin voimistuvat.
Lähes kaikki keskoset tarvitsevat ravitsemuksensa tueksi nenä-mahaletkun,
jonka kautta osa maidosta annetaan vauvan jo väsyttyä imemiseen. Lähellä
laskettua aikaa syntyneet keskosvauvat saattavat päästä rinnalle jo pian syntymän jälkeen.
Keskosvauvojen äidin elimistö tietää, että vauvat tarvitsevat aivan erityistä
maitoa. Koska raskaus on tavanomaista lyhyempi, myös maidon koostumus
on erilaista. Tiivis, juuri keskosille sopiva maito antaa vauvoille tarvittavia
ravinto- ja vasta-aineita ja auttaa vauvoja sopeutumaan kohdun ulkopuoliseen maailmaan. Erityisen tärkeää maito on tulehduksien ehkäisemisessä ja
oikeanlaisen suolistobakteerikannan luomisessa keskosille.

13.2 Iholle ja rinnalle
Ihokontakti, jota keskosten kohdalla sanotaan kenguruhoidoksi, parantaa vauvojen hyvinvointia ja vahvistaa vanhemman ja vauvojen suhdetta. Kenguru
-hoidossa pienet keskoset tarvitsevat tukea koko vartalolleen, useissa sairaaloissa onkin käytössä ihokontaktituubit. Muuta vaatetta tai ylimääräistä peittoa eivät vauvat ihokontaktissa tarvitsekaan.
Siirtymät ovat pienille vauvoille raskaita. Kenguruhoitojaksojen tulee olla
riittävän pitkiä (1-1,5 tuntia vähintään), jotta vauvat voivat palautua siirtämisen aiheuttamasta stressistä. Monikkovauvoja voi pitää kenguruhoidossa
yhdessä tai erikseen. Vauvat nauttivat toistensa läheisyydestä ja se hoitaa heitä samalla tavoin kuin vanhempienkin läheisyys. Kenguruhoito voi tuntua
vanhemmasta alkuun pelottavalta. Hoitajat auttavat kuitenkin vauvojen siirtämisessä, hyvän asennon saamisessa ja valvonta- ja hoitolaitteiden kiinnittämisestä turvallisesti. He seuraavat vauvojen vointia koko kenguruhoidon
ajan, joten vanhempi voi keskittyä nauttimaan vauvoistaan.
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Ihokontaktissa vauvat toipuvat kivuliaista toimenpiteistä. Jos vauvaa ei voi
ottaa rinnan päälle ihokontaktiin, voi vauvan ympärille tehdä käsistä pesän
eli käsikapalon. Kysy tähän neuvoja ja opastusta sairaalan henkilökunnalta.
Aluksi pienten keskosten voimat eivät riitä rinnasta imemiseen. Iholla ollessaan he saattavat hamuilla ja etsiä rintaa. Jos vauvasi hamuilee kenguruhoidossa, voit auttaa häntä pääsemään nännin kohdalle. Ensimmäiset imetykset
ovat pikemmin nuuhkaisuja tai nuolaisuja kuin syömistä. Jopa hyvin pienet
vauvat (28-29 raskausviikon ikäiset) pystyvät tähän! Vähitellen, kun vauvojen voimat kasvavat, he jaksavat syödä enemmän suoraan rinnasta. Äiti voi
puristaa rinnasta pisaroita vauvan nuoltavaksi tai suoraan suuhun. Useat keskosvauvat jaksavat imeä rintaa jo 32 raskausviikon iässä, tai jopa pienempinä.
Tällöin imetyksen lisäksi tarvitaan myös muuta ruokintaa. Nenä-mahaletkulla ruuan antaminen sopii hyvin imetyksen tueksi.
Pienten keskosten kanssa hyvään imetys- ja imemisasentoon täytyy kiinnittää vielä enemmän huomiota kuin isompien vauvojen. Keskosvauvat eivät
jaksa kannatella itseään ja tarvitsevat tukea koko vartaloonsa. Koska äidin
rinta on valtava suhteessa vauvaan, täytyy äidin kannatella rintaa koko imetyksen ajan. Vauvan raajat saavat olla koukussa, mutta muuten vauvan vartalon tulisi olla suorassa linjassa, niin että nenä ja napa ovat samalla linjalla ja
korva, hartia sekä lantio ovat samalla linjalla. Jos vauvan suun ja rinnanpään
epäsuhta on suuri, voidaan imetyksen alussa käyttää apuna rintakumia. Kun
vauvat voimistuvat, he jaksavat myös imeä tehokkaasti. Selvä merkki tehokkaasta imemisestä ovat nielaisuäänet.
Vauvoja ei voi rasittaa liikaa imettämisellä. Jos vauva väsyy, hän lakkaa imemästä tai lepää rinnalla. Imetystä ei oikein voi eikä tarvitse harjoitella pullolla. Vauvat oppivat syömään rinnasta, kun he saavat olla ihokontaktissa ja kun
he saavat harjoitella.
Aluksi keskosvauvojen ruokailut noudattavat kellonmukaista rytmiä. Vähitellen voidaan alkaa siirtyä kohti lapsentahtista ruokailua. Vauvojen ei tarvitse syödä kaikkea maitoa yhdellä kerralla, vaan vauvat voivat itse säädellä
yhdellä kerralla syömäänsä maitomäärää. Jos vauva ei jaksa syödä kerralla
paljoa, voidaan maitoa tarjota pienen ajan päästä uudelleen. Keskosen syömää
maitomäärää tulee tarkkailla ja huolehtia siitä, että hän saa tarpeeksi maitoa.
Sairaalassa lasketaan, kuinka paljon vauvan tulee saada maitoa yhden vuorokauden aikana.
Kun imetys on vasta vakiintumassa, voi syöttöpunnituksista olla hyötyä.
Syöttöpunnituksissa vauva punnitaan ennen imetystä ja sitten heti imetyksen jälkeen samoissa vaatteissa ja vaipoissa. Grammamäärien muutos osoittaa
syötyä maitomäärää. Yksi syöttöpunnitus antaa vasta suuntaa siitä, mitä vauva syö. Usein jo äidin jännitys vaikuttaa syöttöpunnituksen tulokseen. Mutta
kun punnituksia tehdään useita, voidaan vauvan saamaa maitomäärää seurata tarkemmin. Samalla voidaan huomata, kuinka erilaisia yhden imetyksen
maitomäärät saattavat olla. Kun imetys alkaa sujua, riittää, että vauvat punnitaan kerran päivässä.
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Keskosvauvojen imetyksen opettelu on usein hidasta. Välillä vauvat edistyvät
hitaasti ja toisinaan tulee takapakkia. Syömään oppiminen on prosessi, jota
ei voi nopeuttaa. Jokainen äidinmaidon pisara, jonka keskosvauvat saavat,
on heille tärkeää. Pyydä apua ja ohjausta imetykseen sairaalassa. Kotona arki
täyttyy arkiaskareista, eikä imetyksen harjoittelulle ja vakiintumiselle ole samanlaista rauhaa kuin sairaalassa.
Keskosvauvojen kanssa on mahdollista päästä täysimetykselle. Joskus se voi
viedä pitkän aikaa. Joskus taas edistystä tapahtuu harppauksittain. Jos täysimetys tuntuu liian kaukaiselta tavoitteelta, on osittaisimetys hyvä vaihtoehto.

13.3 Lypsämällä aarteet talteen
Keskosvauvojen imetys alkaa yleensä lypsämisellä. Aluksi käsinlypsy on
usein paras keino saada äidinmaito talteen. Aloita lypsäminen mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen, viimeistään kuuden tunnin kuluttua synnytyksestä. Näin sinulla on parhaat mahdollisuudet saavuttaa riittävä maidoneritys. Ensimmäiset pisarat voi imeä suoraan pieneen lääkeruiskuun, vähitellen
tarvitaan isompia astioita. Kun tarvittavan maidon määrä kasvaa, tarvitaan
usein tehokkaampaa pumppausta. Sähkökäyttöinen rintapumppu, jolla voi
lypsää samaan aikaan molemmat rinnat, on tehokkain ja säästää aikaa. Lypsäminen kannattaa ajoittaa suunnilleen samaan rytmiin kuin vauvat syövät,
jotta lypsykertoja tulisi riittävän monta (noin 8) vuorokauden aikana. Yksi
lypsykerta olisi hyvä ajoittaa yöhön. Erityisen tehokasta on lypsää kenguruhoidon tai imetyksen jälkeen, jolloin keho vielä muistaa vauvan läheisyyden.
Pienille keskosille lypsettäessä on tärkeä huolehtia hyvästä hygieniasta. Lypsyvälineiden peseminen, keittäminen ja kuivaaminen vievät paljon aikaa.
Kannattaakin miettiä, miten lypsämisen ja rintapumpusta ja sen osista huolehtiminen sopisi parhaiten rutiineihin. Osassa sairaaloista sairaalan välinehuolto huolehtii lypsysettien puhdistamisesta.
Kun maitomäärää nostetaan lypsämällä, täytyy sen nousta aluksi vauvojen todellista tarvetta suuremmaksi. Maitomäärällä on taipumus hiipua, jos
pumppausurakka jatkuu pitkään. Sitten kun vauvat jaksavat jo imeä rinnasta
itse, maitomäärä pysyy helpommin vauvoille riittävänä.
Lypsäminen keskosvauvoille tuntuu useimmista äideistä hyvin tärkeältä.
Oma maito on konkreettinen tapa huolehtia vauvasta. Äidinmaidon tuttu
haju ja maku muistuttavat vauvoja äidistä, silloinkin kun äiti ei ole paikalla.
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13.4 Kasvavat keskosvauvat
Keskosvauvojen kasvua seurataan tarkkaan. Grammat ja sentit kertovat
riittävästä ravinnosta, taitojen kehittyminen kertoo vauvojen valtavasta kyvystä oppia uutta.
Osittaisimetys voi tuntua kaksinkertaiselta työltä. Pienestäkin määrästä
äidinmaitoa on kuitenkin suuri hyöty pienille vauvoille. Usein käy myös niin,
että vauvat alkavat saada enemmän maitoa suoraan rinnasta ja vähemmän
muilla tavoin. Osittaisimetys voi olla myös voimavara perheen arjessa.
Useimmat keskosvauvat saavat aluksi maidon lisäksi keskosille tarkoitettua
lisäravinnetta ja muita ravintovalmisteita. Muuten keskosiin sovelletaan voimassa olevia ravitsemussuosituksia. Jos vauvojen kasvu on hyvää eikä muita
merkkejä lisäruuan tarpeesta ole, voi keskosiakin täysimettää 4-6 kuukautta,
kuten täysaikaisina syntyneitä lapsia. Jos vauvat saavat osan maidosta lisämaitona, voidaan lisämaito korvata 4 kuukauden iästä lähtien kiinteillä ruuilla.
Imetys ja vauvojen hoivaaminen ovat hyvä keino sekä aikuisille että vauvoille
toipua raskaiden sairaalaviikkojen tuomasta huolesta, stressistä ja ikävästä.
Joskus väsymys tulee jälkikäteen, eikä kotona enää riitäkään voimat ylläpitää maitomäärää lypsämällä tai imetyksen tehostaminen ei pienten vauvojen
kanssa onnistu. Silloin voit hyvillä mielin ajatella, miten valtavan työn olet jo
vauvojesi kanssa tehnyt ja miten arvokasta äidinmaitosi on ollut.
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14. Vauvoja enemmän kuin rintoja – Kolmosvauvojen

imetys

Kolmosvauvojen imetys eroaa kaksos- ja yksösvauvojen imetyksestä. Vauvoja
on enemmän kuin äidillä on rintoja. Kolmosvauvat syntyvät keskosina ja ovat
yleensä pienikokoisia. Kolmosten imetys voi onnistua ja tiedetään tapauksia,
joissa äiti on täysimettänyt kolmosia. Maito voi siis riittää jopa kolmelle vauvalle, mutta täysimetys ei ole itsetarkoitus. Usein imetys on osittaisimetystä ja
vauvat hyötyvät suuresti myös lyhyestä imetyksestä.

14.1 Imetystä vuoroissa
Kolmosvauvoja imetettäessä vauvoille jaetaan vuorot. Vaihtoehtoja on pääasiassa kolme: Yksi vauva rinnalla ja kaksi saa maidon pullosta, kaksi vauvaa
on rinnalla ja yksi saa maidon pullosta, vauvat imetetään erikseen, esimerkiksi ensin kaksi ja sitten kolmas.
Vaihtele asentoja ja vuoroja. Anna vauvojen olla vuorotellen ensimmäisiä.
Vaihtele rintoja, niin että jokainen vauva saa syödä kummastakin rinnasta
joko samalla imetyksellä tai perättäisillä imetyksillä. Jos joku vauvoista imee
selvästi heikommin kuin toinen vauva, pidä häntä yhtä aikaa rinnalla paremmin imevän vauvan kanssa. Paremmin imevä vauva auttaa heikommin imevää vauvaa samaan helpommin maitoa.
Jos vauvojen ruoka-aikaan on paikalla myös toinen aikuinen, voi hän antaa
yhdelle vauvoista maitoa pullosta tai viihdyttää vauvaa sen aikaa, että kolmaskin vauva pääsee rinnalle. Jos äiti ruokkii vauvoja yksin ja kaikilla on
ruoka-aika, voi kolmas vauva olla aivan äidin vieressä sängyllä tai sohvalla
kylkiasennossa syömässä pullosta. Jos taas vauva odottaa omaa imetysvuoroaan, voi hän olla esimerkiksi sitterissä, josta hän saa helposti katsekontaktin
äitiin.

14.2 Lypsäminen tukee imetystä
Kun kolmosvauvat ovat aivan pieniä, he tarvitsevat vain pieniä tippoja maitoja kerrallaan. Sairaala-aika on aika, jolloin äidin tulisi nostattaa maitomäärä
sille tasolle, että se riittää vauvoille kotiutumisen jälkeenkin. Ensimmäiset viikot synnytyksen jälkeen ovat tärkeimmät maitomäärän nostamisen kannalta,
sinä aikana hormonitoiminta tukee maidontuotantoa. Myöhemmin maitomäärän nostaminen vauvojen tarvitsemaksi voi olla haasteellista.
Lypsä rinnat käsin tai hyvällä rintapumpulla 8–12 kertaa vuorokaudessa. Päivällä voi lypsää tiheämmin, yöllä riittää yksi tai kaksi lypsykertaa. Kun lypsät rintoja, valmistaudu lypsämiseen hieromalla rintoja hellästi, voit vähän
ravistellakin rintoja tai sivellä niitä hellästi. Tämä lisää oksitosiinin eritystä ja
saa maidon herumaan helpommin. Hyvä keino aloittaa lypsäminen on lypsää
ensin käsin ja saada siten heruminen käyntiin. Lypsä sitten molempia rintoja yhtä aikaa rintapumpulla. Lypsä rintoja jonkin aikaa senkin jälkeen, kun
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maito lakkaa herumasta. Tämä lisää maidontuotantoa. Säädä rintapumpun
tehoa niin, että lypsäminen tuntuu enimmäkseen miellyttävältä. Jos stressaat
tai jännität lypsämistä ja kertyvää maidon määrää, voit lypsäessäsi piilottaa
pullot esim. puhtaiden sukkien tai paperipussien sisään, niin et näe, kuinka
paljon maitoa kertyy. Lypsyhetken jälkeen voit saada iloisen yllätyksen.
Täysiaikaisena syntynyt vauva syö noin kuukauden iässä 750-900 ml äidinmaitoa vuorokaudessa. Kolme vauvaa syö noin kolmen kertaa yhtä paljon. Jos
tavoitteena on täysimetys, tulisi lypsysaaliin olla lähes kolme litraa päivässä.
Kun vauvat jaksavat jo imeä rinnasta, nousee maitomäärä helpommin. Lypsä
imetyksen jälkeen rintoja, vaikka niistä ei tulisi mitään, sillä se tehostaa maidontuotantoa.

14.3 Kolmosvauvojen osittaisimetys
Kolmosvauvat saavat usein osan maidostaan pullosta. Osittaisimetys voi tukea imetyksen jatkumista ja olla hyödyksi vauvoille sekä äidille. Osittaisimetyksen voi toteuttaa niin, että vauvat saavat jonkin aterian kokonaan pullosta
tai niin, että yksi vauva kerrallaan saa ateriansa pullosta ja muut rinnasta.
Yksi vaihtoehto on antaa joka aterialla jokaiselle vauvalle maitoa sekä pullosta että rinnasta.
Jos tavoitteena on jatkaa imetystä, kannattaa pitää kirjaa vauvojen saamasta
lisämaidosta. Tällöin lisämaidon määrä ei kasva salakavalasti, vaan lisämaitoa voi säännöstellä helpommin. Yli kuukauden ikäisen vauvan maidon tarve
on noin 30 ml tunnissa, ei kuitenkaan enempää kuin 90 ml kerrallaan. Kun
vauvat kotiutuvat sairaalasta, annetaan kotihoito-ohjeet, joissa neuvotaan,
minkä verran maitoa vauvoille annetaan kerrallaan. Myöhemmin lisämaitomääriä voi tarkastaa neuvolan terveydenhoitajan kanssa.
Myös kolmosvauvojen kanssa voi noudattaa vauvantahtisen pulloruokinnan
periaatteita. Älä jätä vauvoja koskaan yksin syömään, vaan pidä kontaktia
kaikkiin vauvoihin. Voit asettaa vauvat sängylle napakan tyynyn päälle kylkiasentoon ylävartalo vähän koholleen. Kaksi vauvoista voi olla selät vastakkain, jolloin vauvat saavat kokemuksen toistensa läsnäolosta. Jos vauvat
tarvitsevat tukea, voit laittaa vauvojen selän taakse harso- tai pyyherullan.
Aloita ruokkiminen jokaisen vauvan kanssa yksilöllisesti. Anna vauvan hamuilla tyhjää pullon tuttia ja vasta kun vauva imee kunnolla, käännä pullo
niin, että maito virtaa pullon tuttiin. Aseta pullo vaakatasoon, niin että maito
ei valu itsestään vauvan suuhun vaan vauva saa imeä maitoa omaan tahtiinsa.
Jos mahdollista, pidä yhtä vauvaa sylissäsi. Auta vauvoja pitämään taukoja,
jos he osoittavat stressin merkkejä tai maito virtaa liian nopeasti ja vauvat
joutuvat hotkimaan maitoa.
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14.4 Kolmen vauvan kanssa täyttä elämää
Kolmosvauvojen imettäminen voi olla monella tavoin iso haaste. Vauvat ovat
usein hyvin pienikokoisia ja viettävät pitkän aikaa tehohoidossa. Äiti saattaa
olla raskauden jälkeen väsynyt ja huoli vauvoista voi uuvuttaa. Joskus väsymys alkaa painaa vasta, kun vauvoilla on kaikki hyvin ja tilanne on vakiintunut.
Kolmosten vanhemmilla riittämättömyyden tunne saattaa olla vielä suurempi
kuin kaksosten äideillä. Yhdellä vanhemmalla on vain yksi syli, kaksi kättä
ja äidillä vain kaksi rintaa. Joka päivä tulee monia tilanteita, joissa joku vauvoista joutuu odottamaan. Vanhemmat eivät pysty enempään kuin on mahdollista pystyä, eikä enempää voi keneltäkään vaatia, eivät edes vanhemmat
itse itseltään.
Kolmelle keskosena syntyneelle vauvalle maitomäärän nostaminen riittävän
korkeaksi voi joskus tuntua haasteelta. Usein kolmosvauvojen imetys loppuu
tai vähenee pian sairaalasta kotiutumisen jälkeen, koska vauvojen hoivaaminen ja arjen pyörittäminen vaativat voimavarojen suuntaamista siihen, mikä
on välttämättömintä. Kuitenkin jokainen pisara, jonka kolmosvauvat saavat
oman äidin maitoa ja jokainen imetyshetki, kun he saavat olla rinnalla, ovat
arvokkaita. Vauvojen hyvinvoinnin kannalta tärkeintä on hoiva, jota he saavat ja kokemus siitä, että he ovat vanhemmilleen rakkaita ja tärkeitä, yksin ja
yhdessä. Tämän kokemuksen vauvat saavat, kun he saavat hoivaa, hellyyttä
ja riittävästi ruokaa. Vauvojen näkökulmasta oma perhe on paras ja rakkain
perhe, heille riittävät ne hymyt ja hellittelyt, se arkinen hoiva, jota he saavat.
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15. Onnen ja uupumuksen vuoristorata

– Imetyksen herättämät tunteet

Lasten saamiseen liittyy valtava määrä tunteita. Äidiksi ja isäksi kasvaminen on suurimpia haasteita, joita elämä tuo eteemme. Imetys alkaa ja usein
loppuukin juuri silloin, kun näitä vahvoja tunteita on paljon. Samaan aikaan
sijoittuu myös univelkaa, uuden oppimista ja monia muita muutoksia.
Vertaus vuoristorataan ei ole kaukaa haettu ja usein vanhempien tunnelmat
muistuttavat pitkän huvipuistopäivän jälkeisiä tunnelmia: uupunutta, onnellista ja vähän hämmentynyttäkin, joskus mukana on myös surua ja pettymystä.

15.1 Imetysluottamus kannattelee imettäjää
Imetysluottamuksella tarkoitetaan äidin uskoa omiin kykyihinsä suoriutua
imetyksestä. Imetysluottamus ei estä huolia tai vaikeuksia, vaan se auttaa niiden yli. Imetysluottamus syntyy luottamuksesta omaan äitiyteen. Uudelleensynnyttäjillä ja äideillä, joilla on hyviä kokemuksia imetyksestä, on usein vahvempi imetysluottamus. Läheisten tuki kasvattaa imetysluottamusta samoin
kuin toisten imettävien äitien näkeminen. Kun äiti on kiintynyt vauvoihinsa
ja vauvat puolestaan vaikuttavat tyytyväisiltä, kasvattaa se imetysluottamusta. Jos äidillä on kokemusta vaikeuksista selviytymisestä ja onnistumisista,
hänen on helpompi luottaa myös imetyksessä esiin tulevista haasteista selviytymiseen.
Etenkin imetyksen alkuajan haasteissa imetysluottamusta kasvattaa tuki ja
ohjaus, joita äiti saa terveydenhuollosta, lähipiirinsä ihmisiltä ja toisilta äideiltä. Kun äidin ei tarvitse selviytyä imetyksestä yksin, hänen on helpompi
luottaa siihen, että vaikeuksista voi selvitä. Imetyksestä puhuminen ja siitä
kertominen muille jo usein selvittää ajatuksia ja tilannetta niin paljon, että se
auttaa eteenpäin.
”Odotusaikana näin kuvan äidistä, joka imetti kaksosia. Silloin ajattelin, että jos omat
kaksoset syntyvät tarpeeksi isoina ja oppivat rinnalle, niin teen kaikkeni imetyksen eteen.”
Aliisa
”Tervetullutta tietoa oli, että kaksosten täysimetys on mahdollista ja että imettäneille
kaksosten äideille on jäänyt imetyksestä hyvä mieli ja positiiviset muistot. Siitä tuli
sellainen olo, että haluan imettää.”
Kaksostytöt 1 v 1 kk
”Koska olin imettänyt esikoistani jo aiemmin, itse imetys oli tuttua puuhaa. Koska
pojat syntyivät pieninä eivätkä jaksaneet heti imeä, olisi ehkä ollut tarpeen tietää
enemmän keskosvauvojen imetyksestä.”
Äiti ja pienet pojat
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15.2 Syyllisyys vaanii vanhempaa
Vanhemmuuteen kuuluu usein annos syyllisyyttä. Aina on jotain, jonka olisi
voinut tehdä paremmin, tietää aiemmin tai vain tehdä toisin. Aina on joku
toinen vanhempi, joka pystyy siihen, johon omat voimavarat, osaaminen tai
hoksaaminen ei riitä. Syyllisyyden tehtävä on pitää vanhempi valppaana ja
auttaa häntä olemaan hyvä vanhempi.
Jos äiti kokee syyllisyyttä, hän voi miettiä, onko syyllisyydelle oikeaa aihetta.
Usein syyllisyys kumpuaa väsymyksestä, epävarmuudesta ja uskon puutteesta. Jos on tehnyt parhaansa niissä rajoissa ja niillä voimavaroilla, jotka juuri silloin ovat olleet käytössä, se riittää. Monikkovanhemmat kokevat usein riittämättömyyttä ja ovat tilanteissa, jotka ovat jopa mahdottomia. Omat tavoitteet
vanhempana joutuvat moneen kertaan kyseenalaistetuksi. Vanhemmat saattavat miettiä, onko oikein, että ruokin ensin vauvan, joka itkee äänekkäimmin
ja muut joutuvat odottamaan? Saavatko kaikki vauvat riittävästi yksilöllistä
huomiota? Pääsevätkö syliin kaikki vauvat, vai vain se vatsavaivaisin?
Jos imetys loppuu ennen kuin äiti olisi niin toivonut, syynä ei ole äidin laiskuus, piittaamattomuus tai huonommuus. Usein taustalla on riittämätöntä
ohjausta ja tukea, asiantuntemattomia neuvoja tai avuntarpeen ohittamista.
Toisinaan vauva-aika on haastavaa ja kuormittavaa. Vauvojen keskosuus,
parisuhdeongelmat, väsymys, vauvojen heiveröisyys ja tuen tarve, perheen
muiden lasten tarpeet tai taloudelliset vaikeudet syövät perheen voimavaroja,
eikä perhe jaksa taistella vaikean imetyksen kanssa.
Syyllisyyden tunteiden iskiessä voi käydä läpi turva-ajatuksia. Mistä tiedän,
että vauvani voivat hyvin? Mikä on tärkeää meidän elämässämme? Millä tavoin juuri minä olen heille ainutlaatuinen? Mitä olisin voinut tehdä toisin sillä jaksamisella ja sillä viisaudella, joka minulla juuri silloin oli? Voinko nyt
tehdä jotain toisin? Mitä oikeasti tunnen, kun tunnen syyllisyyttä? Jos olen
vihainen, kenelle olen vihainen tai mistä olen vihainen?
”Toki alkuunsa oli myös paljon syyllisyyttä, etten pystynyt toista vauvaa imettämään kuin muutaman kerran. Mutta yritän aina muistutella itselleni, että tein todella
kovasti töitä saadakseni edes yhden vauvan rinnalle ja melkein täysimetykselle muutamaksi kuukaudeksi. ”
Äiti 55
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15.3 Imetyspettymys
Imetyspettymys on surun, vihan ja epävarmuuden sekainen tunne, joka syntyy silloin, kun imetys loppuu aiemmin kuin äiti olisi toivonut. Imetyspettymys voi olla haikeutta, mutta se voi olla myös kirvelevää kipua. Joskus se
saa äidin inhoamaan imetystä, joskus negatiiviset tunteet kohdistuvat toisiin
äiteihin, terveydenhoitajaan tai vauvoihin.
Imetyspettymys värittää äidin tapaa kuulla muiden äitien puhetta. Kun oma
imetys on ollut haasteita täynnä eikä tukea tai ohjausta ole ollut saatavilla,
voi olla vaikea kuunnella toisen äidin puhuvan edes neutraaliin sävyyn imetyksestä. Kipeät tunteet nousevat pintaan ja kaikki, mitä toinen äiti puhuu
imetyksestä viiltää entistä syvemmälle.
Imetyspettymyksestä selviytymiseen auttaa aika. Kun imetyksen loppumisesta on jo useampi vuosi, eivät kokemukset enää tunnu niin kipeiltä.
Imetyspettymyksestä voi myös puhua. Omalle terveydenhoitajalle voi kertoa
tunteista ja kokemuksista ja häneltä voi pyytää lähetteen imetyspoliklinikalle
tai neuvolapsykologille. Joskus paras kuuntelija on ystävä tai vertaistukiäiti.
Puhuminen auttaa jäsentämään tunteita ja käsittelemään niitä. Imetyspettymystä voi purkaa myös kirjoittamalla itselleen kirjeen tai kirjaamalla muistiin
mitä kaikkea tapahtui, miten imetys sujui. Joskus paras lääke imetyspettymykseen on tiedon kerääminen ja sen avulla kokemuksen jäsentäminen.
”Maito ei herunut ja traumaattisen ensi-imetyksen jälkeen minä koin imetyksen
hyvin ahdistavana.”
Katja ja kaksospojat
”....kaipa siellä taustalla oli kaipuu tuntea onnea, euforiaa ja olla tiiviissä
symbioosissa vauvan kanssa. Todellisuus olikin sitten toista ja sitä pettymystä on
ollut tarvetta purkaa ja jakaa muiden äitien kanssa.”
Äiti 55

15.4 Kehonkuva ja vierauden tunne
Äidiksi tuleminen on ihmeellistä. Raskauden alku ja koko raskaana oleminen
ovat erityisiä vaiheita naisen elämässä. Oma vartalo muuttuu toisenlaiseksi
eikä oma peilikuva ehkä tunnu tutulta.
Imetysaika muuttaa rintoja. Pienetkin rinnat kasvavat, painavat ja tuntuvat
kuumilta. Suuret rinnat kasvavat usein vielä suuremmiksi. Nännit rohtuvat,
kipeytyvät ja venyvät. Omat rinnat voivat tuntua vierailta, ne valuvat maitoa tai pakkautuvat ilman, että itse pystyy siihen vaikuttamaan. Aluksi rinnat
voivat tuntua turpeilta ja täysiltä, sitten yhtäkkiä parin kuukauden jälkeen
rinnat ovatkin tyhjän tuntuiset, turvotus on laskenut ja rinnat tuntuvat löysiltä. Imetys voi tuntua kihelmöintinä, pistelynä tai kipuiluna herumisen aikaan.
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Joskus voi olla vaikeaa ymmärtää rintojen toimintaa: ne heruvat maitoa, kun
vauvat eivät ole syömässä, mutta etenkin iltaisin maito voi olla tiukassa ja
vauvat tuskastuvat hitaasti tulevaan maitoon. Toisinaan maitoa on liikaa, toisinaan liian vähän. Tämä kaikki muuttaa naisen käsitystä rinnoistaan.
Tuore äiti voi tuntea inhoa tai välinpitämättömyyttä omaa muuttunutta kehoa kohtaan. Raskausarvet, erkaantuneet vatsalihakset ja muuttuvat rinnat
eivät tunnu omilta eivätkä voimavarat välttämättä riitä liikuntaan ja kuntoiluun, jotka auttaisivat ottamaan kehoa takaisin omaksi.
Toisaalta äiti saattaa tuntea suurta iloa, ylpeyttä ja tyytyväisyyttä omasta kehosta. Naisen keho on kantanut ja synnyttänyt vauvat. Sama keho myös ruokkii vauvat ja tarjoaa turvaa ja suojaa. Silloin äidin on helppo katsella muuttunutta vartaloa rakastavin silmin. Raskausarvet ovatkin kunniamerkkejä ja
muutama ylimääräinen kilo on vain muisto jostain upeasta.
Vierauden tunnetta voi vähentää puhumalla itselleen kauniisti ja ystävällisesti. Myös itsestä huolehtiminen auttaa helpottamaan vierautta ja saamaan
oman kehon uudelleen itselle.

15.5 Babyblues ja masennus
Babyblues on synnytyksen jälkeinen olotila, johon vaikuttavat hormonitoiminta, väsymys ja herkistyminen vauvojen viesteille. Babyblues on usein ohimenevää kaihoa tai alakuloisuutta. Se on myös huolehtimista siitä, olenko
riittävän hyvä vanhempi ja osaanko hoitaa juuri näitä lapsia hyvin ja oikein.
Monipuolinen ja riittävä ravinto sekä lepo auttavat silloin, kun mieli on haikea ja hyvätkin asiat itkettävät. Usein äitiä helpottaa myös tieto siitä, että babyblues on normaalia ja tavallaan se kuuluu asiaan. Sillä on tärkeä merkitys
äidin herkistäjänä.
Imetys ei pahenna babybluesia, mutta toisinaan huonosti sujuva imetys voi
lisätä mielialan vaihteluita. Imetykseen liittyvät hormonitoiminnan muutokset vaikuttavat myös mielialaan. Prolaktiini- ja oksitosiinitasojen vaihtelu voi
synnyttää ahdistusta ja mielialanlaskua, vaikka juuri samat hormonit myös
lujittavat hellyyttä ja rakkautta. Joskus äiti voi kokea imetyksen rasitteena.
Joskus taas imetys on nimenomaan arkea kannattelevaa ja tuo vauva-arkeen
iloa, mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia.
Jos babyblues ei hellitä, jos väsymys ei lähde lepäämällä ja jos vauvat tuntuvat vierailta, voi kysymyksessä olla synnytyksen jälkeinen masennus. Synnytyksen jälkeisen masennuksen oireita ovat uupumus, vierauden tunne ja
vauvojen kokeminen oudoiksi tai vieraiksi, syyllisyys ja kokemus itsestä huonona tai epäonnistuneena äitinä, itkuisuus ja synkät ajatukset. Synnytyksen
jälkeinen masennus on tavallista ja erityisen tavallista se on monikkoäideillä.
Jos äiti epäilee masennusta, kannattaa siitä heti puhua neuvolassa. Nopeasti
aloitettu hoito auttaa parhaiten. Usein keskusteluapu riittää, mutta toisinaan
tarvitaan avuksi terapiaa tai lääkkeitä.
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Masennus ei estä imetystä, vaikka äiti söisi masennuslääkkeitä. Sopivia lääkkeitä on useita ja lääkärin kanssa neuvotellen löytyy useimmille sopiva lääkevalmiste. Useille masentuneille äideille imetys on voimavara. Jos masentunut
äiti kokee imetyksen lisäävän masennusoireita, on viisasta miettiä imetyksen
jatkamista.
Jos vauvojen odotukseen ja syntymään tai pikkuvauva aikaan on liittynyt
erityisiä huolia, voi väsymys tulla vasta pitkän ajan päästä, kun tilanne on
vakiintunut ja vauvojen vointi on hyvä. On luonnollista, että kriisin aikana
vanhemman voimat tuntuvat riittävän loputtomiin, mutta yhtä luonnollista
on, että kun stressi helpottaa, tulee väsymys hyökyaaltona. Joskus myös synnytyksen jälkeinen masennus tulee pitkän ajan kuluttua synnytyksestä.
Myös perheen toinen vanhempi voi masentua raskauden jälkeen. Usein toisen vanhemman masennus tulee esiin vasta, kun pikkuvauvavaihe on ohitettu. Myös toisen vanhemman masennuksesta kannattaa puhua neuvolassa ja
myös hänelle pitää etsiä apua.

15.6 Onni ja mielihyvä
Imetykseen liittyy usein myös vahvoja positiivisia tunteita. Imetykseen liittyvät hormonit saavat rakkauden vauvoja kohtaan syvenemään. Hyvin sujuvaan
imetyshetkeen liittyvä rentous ja mielihyvän kokemus ovat sukua muille mielihyvän kokemuksille, raskaan liikunnan aikaansaamalle tai rakastumiseen
ja seksuaalisuuteen liittyviin mielihyvän kokemuksiin. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, että imetyksessä olisi jotain seksuaalista tai että äiti imettäisi saadakseen siitä mielihyvää. Mielihyvän kokemuksella on hormonaalinen perusta
ja toisaalta, vauvojen läheisyys, imetyksessä onnistuminen ja vanhemmuus
itsessään ovat suuria onnen aiheita.
Monikkoperheessä aivan erityinen onnen ja mielihyvän aihe on monikkous.
Kahden tai kolmen samanikäisen vauvan kasvun ja kehityksen seuraaminen
on täynnä ilon ja onnen aiheita. Vauvojen keskinäisen suhteen muodostumista ja kasvua on kiehtovaa seurata. Vauvat tuovat tullessaan perheeseen
suuren määrän rakkautta ja iloa. Eihän mikään ole ihanampaa kuin vauvan
nauru. Paitsi kahden tai kolmen vauvan nauru samaan aikaan.
Kaksosten kanssa moni asia tuntui kaoottiselta. Aina joku itkee, joku joutuu
odottamaan ja hommia on kesken eikä oma jaksaminenkaan aina ole parhaasta päästä.
No, meillä imetys sujui hienosti, ja siitä tuli itsellekin ihana onnistumisen tunne!
H & Kaksospojat
Imetys oli minulle tärkeää, koska kaksosten kanssa joutui niin monessa paikassa
menemään sieltä missä aita on matalin. Koin ylpeyttä siitä, että imetys oli onnistunut
hyvin.
Anna

Suomen Monikkoperheet ry - Rinnakkain rinnalla - Monikkovauvojen imetys

72

16. Tiimityötä imetyksen sujumiseksi – Puoliso
tukena

Imettäminen ja vauvojen hoivaaminen vie aluksi paljon aikaa. Myös pulloruokinta on aikaa vievää, sillä jokainen pullollinen maitoa on syötettävä, jokainen pullo on pestävä ja aluksi myös keitettävä. Samaan aikaan muu arki
rullaa perheessä. Työtä on enemmän kuin yksi ihminen ehtii tehdä.

16.1 Imetystä perhesuhteiden myllerryksessä
Kun monikkovauvat syntyvät perheeseen, muuttuvat perhesuhteet monella
tavalla. Kahden tai kolmen vauvan syntyminen perheeseen synnyttää useita
uusia ihmissuhteita. Jos perheessä on kaksi vanhempaa, riittää molemmille
vanhemmille yllin kyllin hoivattavaa. Jos perheessä on ennestään lapsia, täytyy heistäkin pitää huolta. Aikaa sekä hellyyttä pitää riittää myös heille.
Ihminen ei voi luoda kerrallaan ihmissuhteen kuin yhteen toiseen ihmiseen.
Tämä voi kuulostaa ankaralta ja lannistavalta silloin, kun perheessä on kaksi
tai kolme pientä vauvaa, jotka kaipaavat aikuisen kiintymystä. Lohdullista
on, että vauvan näkökulmasta kiintymyssuhteita on yksi jokaiseen perheenjäseneen. Lisäksi päivien mittaan tulee paljon tilanteita, joissa vauvoja hoidetaan yksittäin tai heidän kanssaan ollaan yksittäin kontaktissa. Silloin on oikea
aika luoda suhdetta juuri siihen vauvaan, johon parhaillaan on katsekontakti
ja jota parhaillaan hoidetaan. Vauvan elämä on sarja pieniä hetkiä ja näinä
hetkinä rakentuu vauvan luottamus ja kiintymys hoitajiinsa. Pienikin vauva
voi tunnistaa useita ihmisiä ja tuntea olonsa turvalliseksi monien eri ihmisten
kanssa, jos ihmiset pysyvät samoina ja ympäristössä on riittävästi pysyvyyttä.
Monikkovauvojen syntyminen on myös aivan uudenlainen mahdollisuus
sukeltaa vanhemmuuteen ja perhe-elämään. Molemmat vanhemmat saavat
osallistua vauvojen hoivaamiseen ja näin he saavat monenlaisia tilanteita tutustua uusiin perheenjäseniin. Samalla tavalla myös isommat sisarukset saavat paljon tilaisuuksia auttaa vauvojen hoivaamisessa ja seurustelemisessa
vauvojen kanssa.
Imetys tukee hyvin varhaista vuorovaikutusta ja varhaisia kiintymyssuhteita.
Imetys tuntuu äidistä usein hyvin tärkeältä ja sillä on suuri merkitys siinä,
millaisena äitinä nainen itsensä kokee.
Imetykseen liittyi ristiriitaisia tunteita, koska kaksosten imetys ei ole onnistunut yhtä
helposti kuin vanhempien lasten. Syyllisyyttä, kun olen koko ajan kiinni vauvoissa
enkä ehdi olla isojen lasten kanssa.
Tyttö-poika kaksosparin 2 kk äiti
Mieluiten olisin täysimettänyt, mutta oli kaksosten ja kahden vanhemman lapsen
kanssa liian hankalaa.
Miia
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Uudet vauvat perheessä ovat iso muutos koko perheelle. Isosisarusten tunteet

voivat myllertää suuresta onnesta mustasukkaisuuteen ja kiukkuun. Imetyshetket voivat olla haasteellisia, koska silloin äiti keskittyy vauvoihin. Toisaalta
imetyshetket tarjoavat myös hyvän mahdollisuuden jutella, leikkiä tai lukea isosisarusten kanssa.

16.2 Käytännön apua
Vauvojen ollessa pieniä, äiti tarvitsee paljon apua saadakseen imetyksen sujumaan. Tähän oma puoliso on usein paras tuki ja apu. Imetys ja vauvojen
hoivaaminen vievät paljon aikaa. Monikkoperheessä vanhemmalla on paljon
vastuuta vauvojen hoivaamisesta, vaikka hän ei imettäisikään.
Äidin voimat eivät välttämättä aluksi riitä juuri muuhun kuin välttämättömään. Monikkoraskauden ja synnytyksen jälkeen äiti tarvitsee paljon lepoa.
Monet perheen rutiinit menevät uusiksi, kun uudet vauvat tulevat kotiin.
Toisaalta, jos raskausaika on ollut hankala, voi olla, että vauvojen synnyttyä
moni askare muuttuu helpommaksi. On suuri ilo ja apu, jos puoliso tekee
ruokaa, tuo äidille välipaloja ja huolehtii perheen isommista lapsista. Myös
vastuu siivoamisesta, pyykinpesusta ja kaupassa käynnistä voi jakautua eri
tavoin kuin aiemmin.
Imettävällä äidillä on usein jano, ja monesti parasta imetystukea omalta puolisolta onkin vesilasin tuominen tai vesipullon täyttäminen janoiselle. Koska
imetyshetket voivat venyä ensimmäisinä viikkoina imetystunneiksi, tarvitsee
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imettävä äiti usein myös välipaloja ja viihdykettä. Silloin onni voi olla uusi
kirja kirjastoreissulta tai dvd-boksi äidin lempisarjaa. Arkirakkautta on tallentaa televisiosta kiinnostava ohjelma tai suosikkielokuva katsottavaksi imetysmaratonin aikaan.
Toisen vanhemman tärkeä tehtävä on tarjota äidille hetkiä, jolloin hän ei ole
kiinni vauvoissa. Jatkuva toisten tarpeisiin vastaaminen on useimmille äideille henkisesti raskasta. Kun vauvoja hoivaa joku, jolle he ovat yhtä rakkaita
ja tärkeitä kuin äidille, on äidinkin helpompi rentoutua suihkussa tai kävelylenkillä. Rentoutuminen auttaa maidon herumisessa, parantaa unenlaatua
ja lisää äidin voimavaroja imettää ja hoivata vauvoja.
Äidille voi olla iso kynnys lähteä hetkeksi pois vauvojen luota ja luottaa vauvat
toisen aikuisen hoiviin. Äidin ei välttämättä tarvitse lähteä kylpyhuonetta tai
keittiötä kauemmaksi. Kun äiti on hetken poissa vauvojen luota ja päävastuu
vauvoista on toisella vanhemmalla, rakentuu vauvojen ja toisen vanhemman
suhde aivan erityisellä tavalla. On voimauttavaa ja palkitsevaa huomata, että
vauvojen viihdyttämiseen, lohduttamiseen ja hoivaamiseen on monia keinoja. Näistä yhteisistä hetkistä voi syntyä merkittäviä vanhempi-lapsisuhteen
rakennuspalikoita. Joissain perheissä tietyt rutiinit (esimerkiksi kylvetys) on
erityisesti toisen vanhemman tehtäviä, joihin imettävä äiti ei puutu ollenkaan.
Toisinaan parasta apua ja tukea äidille on, kun etsii äidille apua. Puoliso tai
muu läheinen voi soittaa kotipalveluun ja sopia käynnistä, hän voi ottaa neuvolassa puheeksi arjen sujumisen tai hän voi sopia ystävien kanssa vauvojen
tai isompien lasten hoitovuoroista.

16.3 Imetyksessä auttaminen
Toinen vanhempi voi olla monella tavoin apuna imetyksessä. Erityisesti silloin, kun vauvat ovat vielä pieniä ja hentoisia, tarvitsee äiti usein apua vauvojen asettelemisessa hyvin rinnalle. Toinen aikuinen näkee imetysasennon
aivan toisin kuin äiti. Hänellä on myös kaksi kättä vapaana ja hän voi nostaa
ja siirtää vauvaa helpommin kuin äiti. Hyvien imetysasentojen ja vauvojen
käsittelyn opettelu on yhteistyötä. Imetystä autettaessa vauvaa nostetaan hartian kohdalta ja lantiosta. Erityisesti takaraivoon koskemista tulee välttää.
Jos vauvat saavat osan maidosta lisämaitona, voi toinen vanhempi hyvin antaa maitoa yhdelle vauvalle silloin, kun äiti imettää toista tai toisia vauvoja.
Vauvan ruokkiminen lähentää monesti vanhempaa ja vauvaa ja antaa hyvän
tilaisuuden luoda lempeän ja rakkaudellisen yhteyden vauvaan.
Imetyksen sujumisessa auttaa usein tieto. Monet äidit muistelevat kiitollisina,
miten heidän puolisonsa etsi tietoa imetyksestä illan pimeinä tunteina kirjoista ja Internetistä. Molempien vanhempien on myös hyvä olla paikalla sairaalassa ja neuvolassa, kun äiti ja vauvat saavat imetysohjausta. Kahdet aivot
muistavat paremmin kuin yhdet ja vastasynnyttäneen äidin huomiokyky on
usein kuormittunut. Toinen vanhempi muistaa paremmin ja osaa helpommin
poimia olennaisen tiedon ohjauksesta.
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Tuoreet vanhemmat huolestuvat helposti. Silloin tieto auttaa asettamaan
huolta oikeisiin mittasuhteisiin ja arvioimaan järkevästi, mitä kannattaisi kyseessä olevassa tilanteessa tehdä. Huolta ei saa mitätöidä, mutta huolta kannattaa eritellä ja auttaa äitiä hahmottamaan, onko huolelle aihetta vai ei. Äitiä
lohduttavat usein konkreettiset teot enemmän kuin monimutkaiset selitykset.
Kun äiti on huolestunut maidon riittämisestä tai vauvojen itkuisuudesta, voi
puoliso hyvin sanoa: ”Sinua huolestuttaa nyt kovasti, mutta muistatko mitä
ohjeita saimme? Vaipat kertovat, saavatko vauvat riittävästi maitoa. Lasketaanko, kuinka monta vaippaa on tänään jo vaihdettu?” Tai ”Sinua huolestuttaa, mutta minusta vauvat näyttävät virkeiltä ja hyvin kasvaneilta. Muistatko,
kun kätilö sanoi, ettei nälkäinen vauva jaksa itkeä, meidän vauvat taatusti
jaksavat!” Toisaalta, joskus riittää lohduksi, että äidin huoli tulee nähdyksi ja
kuulluksi. Silloin voi sanoa: ”Sinua huolestuttaa kovasti, ja on hyvä, että pidät
huolta vauvoista. Huolikin on yksi tapa rakastaa.”
Läheisillä ihmisillä, puolisolla ja muilla lähipiirin ihmisillä, on suuri merkitys siinä, miten vahvaksi äidin luottamus itsestä imettäjänä ja äitinä kasvaa.
Kun äidillä on puoliso, joka uskoo äidin onnistuvan, pitää imetystä tärkeänä ja osoittaa arvostuksen teoillaan, äiti uskaltaa itsekin luottaa imetykseen
ja imetys on usein helpompaa. Oman puolison tuki ja arvostus ovat tärkeitä
erityisesti silloin, kun imetys ei suju tai se loppuu ennen kuin äiti olisi niin
toivonut. Kun oma puoliso ymmärtää imetyksen olleen äidille tärkeää, hän
ymmärtää myös surun tai kiukun, joka imetyksen loppumiseen tai imetyshaasteisiin liittyy. Puolison tuki suojelee äitiä imetyspettymykseltä ja auttaa
siitä toipumisessa.
”Tarvitsin pitkään miehen apua tandem-imetykseen. Nyt se sujuu jo yksinkin, mutta
edelleen (9kk) kotona ollessaan mies usein kantaa toisen vauvan rinnalle ja iltaisin
rinnalta nukkumaan. On ollut myös tärkeää, että mies arvostaa työtä, jota olen tehnyt vauvojemme ruokkimiseksi. ”
J + kaksi pientä.
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16.4 Vauvojen lohduttaminen
Vauvavuoden vanhemmuuden yksi tärkeimmistä tehtävistä on lohduttaminen. Pienen vauvan sisäinen maailma on hyvin jäsentymätön ja usein vauva itkee väsymystään ja hämmennystään kaiken uuden edessä. Vauvat eivät
osaa kertoa selkeästi, mikä heitä vaivaa milloinkin ja millaisia tarpeita heillä
on. Vanhempien tehtäväksi jää arvailla, yrittää, erehtyä ja yrittää uudelleen.
Itkujen syyn selvittäminen ja vauvojen lohduttaminen ovat raskasta työtä,
joka varsinkin väsymyksen keskellä tuntuu harvoin palkitsevalta. Kun vanhemmuuden vastuu on jaettu, jakaantuu myös itkun vastaanottamisen vastuu. Yhdessä miettien on helpompi selvittää, mistä itkut johtuvat. Jos itkuille
on jokin selkeä syy, on tärkeä hoitaa syytä. Itkun syyn ymmärtäminen auttaa
myös jaksamaan ja vähentää negatiivisia tunteita itkevää vauvaa kohtaan.
Jos vauvat viihtyvät paljon rinnalla, voi toiselle vanhemmalle tulla tunne,
ettei vauvoja voi lohduttaa muuten kuin imettämällä. Imetys onkin usein hyvä
lohdutus, mutta keinoja on myös monia muita. Jokainen vanhempi joutuu etsimään omat keinonsa olla vuorovaikutuksessa vauvaan. Toimivien keinojen
löytäminen vahvistaa vanhemman ja vauvan välistä suhdetta ja lisää molemminpuolista kiintymystä ja luottamusta.
Monikkoperheessä jokaisen vauvan jokaiseen itkuun ei aina pysty nopeasti
vastaamaan, vaikka vanhemmat sitä haluaisivat. Molempia vanhempia tarvitaan lohduttamaan ja kantamaan vauvoja, silloin kun itkua ja parkua riittää.
Useat vauvat ovat itkuisia iltaisin. Tämä on normaalia, mutta silti se on raskasta vanhemmille. Iltaitkuja voi helpottaa monilla tavoilla ja usein joku muu
kuin maidolta tuoksuva äiti on hyvä lohduttaja. Oman vanhemman rinnan
päällä on vauvojen mukava ottaa päiväunet, ja vanhempi voi puolestaan katsoa suosikkiohjelmiaan tai levätä itsekin. Isällä on usein leveämmät hartiat
kuin äidillä. Leveää hartiaa vasten kannettaessa vauvan vatsa saa kevyttä hierontaa ja vahva hartia rauhoittaa levotonta vauvaa. Myös miesten matalat ja
hitaat sydänäänet rauhoittavat vauvaa.
Itkuista vauvaa saattaa rauhoittaa kantoliinassa kantaminen. Tutin tarjoaminen kantoliinassa tai sylissä olevalle lapselle voi helpottaa vauvan oloa. Yksilöllistä huomiota ja hoivaa saa vauva myös hieronnan aikana. Kantaminen ja
vauvahieronta tarjoavat samankaltaisia, intiimejä läheisyyden hetkiä vauvan
kanssa kuin imetys. Ne vapauttavat myös aikuisen ja vauvan elimistössä samalla tavoin oksitosiinihormonia.
Vauvat viihtyvät usein mahallaan, ja pientä vauvaa voi hyvin kantaa käsivarrella niin, että aikuisen kämmen on vauvan vatsaa vasten. Kevyt keinuttelu tai
kävely vauva sylissä helpottaa vatsavaivoja ja vauva näkee hyvin ympärilleen.
Aikuisen käsivarren asentoa vaihtamalla voi vauva olla toisinaan pystymmässä
ja toisinaan enemmän vaaka-asennossa. Kun vauva toinen kylki tai selkä on
aikuisen vartaloa vasten, tuntee vauva olonsa turvalliseksi ja hän voi rentoutua.
Vauvojen sylissä pitäminen ja kantaminen auttavat vauvoja hahmottamaan
ympäristöään. Ympäristön esittely ja lapselle jutteleminen usein rauhoittavat
vauvaa. Jo hyvin pienet vauvat tykkäävät katsella valoja ja varjoa tai ikkunasta
ulos.
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16.5 Jaksamisen tukeminen
Monikkoperheessä kaikkien perheenjäsenten jaksaminen on usein koetuksella. Isot sisarukset joutuvat joustamaan ja kasvamaan vähän nopeammin
isoiksi. Aikuiset saavat venyä ja riittää paljoon. Vaikka raskausaikana ei vielä
voi varmasti tietää, millaisia vauvat sitten lopulta ovat ja millaista arki heidän kanssaan on, on hyvä jo ennen vauvojen syntymää miettiä, miten arjesta
selvitään. Jos väsymystä kerääntyy, olisi parasta, jos molemmat vanhemmat
saisivat lepohetkiä. Avoin keskustelu auttaa ratkaisemaan, miten lepohetket
järjestyvät.
Monikkoarki on myös positiivinen haaste. Perheen aikuiset saavat mahdollisuuden löytää uudenlaista kumppanuutta ja tiimihenkeä. Vastuiden jakaminen ja yhteen hiileen puhaltaminen tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia
kasvaa vanhempana ja kumppanina. Perhesuhteiden moninaisuus antaa monia mahdollisuuksia onnistua ja löytää iloa omasta perheestä.
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”Lasten isä on pitänyt yhtälailla täysimetystä itsestäänselvyytenä minun asenteeni
ja esikoisen imetyksen ansioista. Hän toimittaa aina läsnäollessaan automaattisesti
vesituopin lähettyville ja pitää huolen että on riittävästi tyynyjä tukena yms.”
Kolmen Prinsessan äiti
”Puolisoni auttoi kaikissa käytännön asioissa imetykseen liittyen: Kun vauvat olivat pieniä, puolisoni hoiti kaikki kotityöt minun imettäessäni ja tarjoili minulle
ruokaa imetystyynylle. Edelleen hän nostaa joka yö vauvat syömään. Puolisoni oli
myös tukenani siinä, että vauvojen imetystä jatketaan, vaikka alussa oli hankalaa.
Oli ensiarvoisen tärkeää, että ajattelimme asiasta samoin.”
Elma, 8 kk kaksoset
”Mies kuunteli ymmärtäväisenä ahdistuksiani ja hormonitokkuraa, sanoi että syö
nyt jos on nälkä. Mies arvostaa sitä, että imetän tyttöjä. Hän on rohkaissut ja uskonut minuun imettäjänä. Kun annoimme lisämaitoa, hän oli päävastuullinen pulloshowsta - lämmitti, pesi, syötti pullolla.”
Kaksostytöt 1 v 1 kk
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17. Lempeä maidontuoksussa - Parisuhde

imetysaikana

Parisuhde kannattelee imettäjää. Kun imettävä äiti huomaa, että hänellä on
oman puolison tuki imetykseen, hänen on helpompi luottaa imetyksen sujumiseen. Toisaalta imetystä tukee myös se, että äidillä on muutakin elämässään
kuin vauvanhoito. Puolison rakkaus ja huolenpito heijastuvat äidin hyvinvointiin. Hyvinvoivat, toisiaan rakastavat vanhemmat luovat myös parhaan
kodin vauvoille.

17.1 Parisuhde joustaa ja muuttuu
Parisuhde muuttuu elämäntilanteiden mukaan. Parhaimmillaan vanhemmuus ja vanhemmaksi kasvaminen lujittavat parisuhdetta. Yhteinen tehtävä
vanhempina, yhteiset haasteet ja rakkaus ja ilo lisäävät yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Toisaalta uusien perheenjäsenten syntyminen perheeseen on kriisi
ja haaste myös parisuhteelle. Yhteistä aikaa on vähän, kodinhoitoa ja vauvanhoitoa on paljon, univelkaa kerääntyy ja muut elämän asiat tarvitsevat huomiota ja tarmoa. Hyvin helposti oma puoliso ja parisuhde hänen kanssaan jää
vähemmälle huomiolle.
Parisuhde joutuu joustamaan paljon, kun perheessä on monta vauvaa. Toisaalta tiivis vauva-aika voi tuoda omassa puolisossa esiin aivan uusia puolia
ja puolisoiden välille voi syntyä uudenlaista luottamusta. Hyvä puheyhteys
puolisoiden välillä, luottamus toiseen ja yhteiset hyvät kokemukset kasvattavat myös parisuhdetta.
Imetys vie aluksi paljon aikaa, ja koska siihen liittyy usein avuntarvetta ja
haasteita, voi toisesta vanhemmasta tuntua, että hän jää toiseksi sekä vanhempana että puolisona. Ulkopuolisuuden tunnetta lisää äidin ja vauvojen yhteys
ja läheisyys, joka liittyy imetykseen. Toisaalta, jos vauvat tarvitsevat paljon
muutakin hoivaa ja heidän hyvinvoinnistaan on huolta tai perheessä on muita
huolia, voi myös imettävästä äidistä tuntua, että hän jää ilman kaipaamaansa huomiota. Pieniä vauvoja kohtaan vanhempi on harvoin mustasukkainen,
mutta kun vauvat kasvavat, voi vanhemmasta tuntua, että vauvat saavat niin
paljon hellyyttä ja huomiota, ettei aikuisten väliselle hellyydelle jää tilaa.

17.2 Vanhempien seksuaalisuus vauva-aikana
Vauvojen vanhempien seksuaalisuus joutuu etsimään uutta suuntaa. Vauvojen syntyminen perheeseen on niin iso muutos, että se voi viedä koko elämän vähän eri raiteille joksikin aikaa. Silloin vanhemmat joutuvat miettimään
seksuaalisuuttaan uudesta näkökulmasta. Etenkin, jos monikkovauvat ovat
perheen esikoisia, voi muutos aiempaan olla hämmentävä. Kahden aikuisen
perheessä seksuaalisuus ja sen toteuttaminen ovat joustavia ja spontaaniudelle on tilaa. Kun perheessä on pieniä vauvoja, ei lemmenleikkeihin löydykään
enää samalla tavalla aikaa ja mahdollisuuksia. Usein tarvitaan kekseliäisyyttä
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ja suunnitelmallisuutta, että vauvanhoidon täyttämään arkeen saadaan tilaa
seksuaalisuudelle.
Seksuaalisuus on paljon enemmän kuin seksi tai yhdynnät. Seksuaalisuutta
voi toteuttaa monilla tavoilla ja kipinää voi pitää yllä silloinkin, kun muu elämä on hyvin täyttä. Kun rakasteleminen ei onnistu, kuten loppuraskaudesta
tai pian synnytyksen jälkeen, rakkaus ja läheisyys näkyvät pienissä teoissa.
Tärkeää on pitää yllä uskoa siihen, että olemme toisillemme tärkeät, pysymme tässä ja tiedämme molemmat, että tämä on vain väliaikainen vaihe. Avoin
keskustelu omista kokemuksista, haluista ja toiveista lisää luottamusta puolisoiden välillä ja auttaa löytämään seksuaalisuuden uudessa elämäntilanteessa.
Hormonitoiminta vaikuttaa paljon seksuaaliseen haluun. Heti synnytyksen
jälkeen äidin estrogeenitasot laskevat rajusti ja samalla laskevat äidin halutkin. Vähäinen estrogeeni vaikuttaa myös limakalvojen hyvinvointiin ja usein
imetysaikana limakalvot etenkin emättimessä ovat ohuet, kuivat ja kivuliaat.
Tilannetta voi verrata vaihdevuosiin. Kun äidin kuukautiskierto palautuu,
toipuvat limakalvotkin ja seksuaalinen halukkuus lisääntyy. Jos toinenkin
vanhempi osallistuu vauvojen hoitoon, muuttuvat hänenkin hormoniensa toiminta. Isillä, jotka hoivaavat vauvojaan, on paljon matalampi testosteronitaso
kuin lapsettomilla miehillä tai miehillä, joiden lapset eivät ole enää pieniä.
Matala testosteronitaso voi vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen. Toisaalta
vauvojen hoivan ja läheisyyden yhteydessä syntyvä oksitosiini lisää rakkauden ja hellyyden tunteita perheessä.
Myös väsymys ja arjen kuormittavuus vähentävät seksuaalista halukkuutta,
etenkin jos seksi on aiemmin ollut yhdyntäkeskeistä. Jos äiti on raskauden ja
synnytyksen jälkeen heikko tai kipeä, on luonnollista, että seksi ei haluta yhtä
paljon kuin aiemmin. Jos äidistä oma keho tuntuu vieraalta, voi olla vaikea
uskoa, että puoliso näkee hänet edelleen haluttavana ja ihanana. Puoliso voi
arkailla hellyyden osoituksia ja häntä voi jännittää, sattuuko äitiin. Seksuaalinen halu palautuu kyllä vauvavuoden mittaan. Usein pariskunnat löytävätkin aivan uudenlaisia tapoja osoittaa rakkautta ja helliä toisiaan, kun totuttu
kaava murtuu.
Ennen vauvojen syntymää monet pariskunnat ovat huolissaan siitä, miten
imetysaika vaikuttaa rintoihin ja miten rintojen merkitys seksuaalisessa mielessä muuttuu. Äideillä on hyvin erilaisia kokemuksia siitä, miltä rinnat tuntuvat imetyksen aikana ja millainen seksuaalinen merkitys niillä on. Toiset
äidit eivät halua ollenkaan, että puoliso koskee rintoihin, toiset äidit löytävät
uusia puolia rintojenkin seksuaalisuudesta. Joskus maitoa voi herua paljonkin hyväilyjen tai orgasmin seurauksena. Puolison suhtautuminen maitoa tihkuviin rintoihin voi olla yllätys. Toisista oman vaimon rinnat ovat yhtä ihanat
tai vielä ihanammat, kun ne ovat täyteläiset ja tavallista isommat, toiset eivät
juuri eroa huomaa ja on myös joukko puolisoita, joita maitoiset rinnat ällöttävät. Jos rinnat tarvitsevat tukea, maitoa valuu helposti tai imetys häiritsee
ajatuksen tasolla jompaakumpaa puolisoista, voi hankkia kauniit, seksikkäät
rintaliivit, joihin saa hyvät liivinsuojat. Myös sievät yöpaidat tai pitsitopit voivat tuoda kaivattua tukea ja suojaa ja ohjata ajatukset pois imetyksestä.
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17.3 Ei pelkkää auvoa
Vauva-aika voi tuoda tullessaan yllättävän suuria muutoksia sekä perhe-elämään että parisuhteeseen.
Vauvojen tarvitsevuus ja vauva-ajan haasteet voivat nostaa esille vanhempien omasta historiasta monenlaisia tunteita ja kokemuksia. Nämä vaikuttavat
paljon myös siihen, miten vanhemmat kokevat toisensa ja itsensä. Toiveet ja
pettymykset saattavat tuntua kohtuuttoman isoilta.
Jos parisuhde on jo ennen vauvojen syntymää ollut kovilla eikä puolisoilla
ole vahvaa keskinäistä yhteyttä, voi vauva-aika olla erityisen haastava myös
parisuhteelle. Koska monikkoperheessä vauva-aika on usein monin verroin
raskaampi kuin perheessä, johon syntyy vain yksi lapsi kerrallaan, voi helposti tulla eteen tilanne, jossa vanhempien voimavarat eivät riitä ratkomaan
parisuhteen pulmia.
Jos puolisoista tuntuu, ettei arjessa ole aikaa puhumiseen tai puheyhteyttä on
vaikea löytää, kannattaa hakea ulkopuolista apua. Apua parisuhteen kriiseihin voi saada esimerkiksi neuvolasta, neuvolan perhetyöstä, perheneuvolasta, perheasiain neuvottelukeskuksesta ja seurakunnasta.
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18. Haavoja ja tukoksia - Imetyshaasteita ja kuinka

niistä selvitään

Imetyksessä tulee usein vastaan haasteita. Joskus haasteet ovat yllättäviä
ja vaikeita, joskus niitä voi ennakoida ja ratkaista jo ennen kuin haasteesta
kasvaa ongelma. Useimpiin imetyksen haasteisiin on ratkaisuja ja apua imetykseen on saatavilla monelta taholta.

18.1 Imetys sattuu
Imetyksen ei kuulu sattua, mutta usein se voi tehdä kipeää. Imetyskipuun on
useita syitä, tässä esitellään muutamia tavallisimpia. Jos et saa helpotettua
kipua kotikonstein, pyydä apua neuvolasta, imetyspoliklinikalta tai imetystukiryhmästä. Imetyskipuun saa syödä särkylääkettä, mutta pelkkä särkylääke
ei korjaa kivun syytä.
Useimmiten imetyskivun syynä on vauvan liian kapea imuote. Tarkista vauvojen imuote. Hyvän imuotteen tunnistaa siitä, että vauvan suu on riittävän
auki ja vauva on hyvässä asennossa rinnalla.
Toisinaan nänni voi hankautua rikki tai nänniin ja nännipihan alueelle voi
tulla pieniä haavoja. Haavautunutta nänniä hoidetaan kostean haavanhoidon
periaatteiden mukaan. Pese haavoja usein, suihkuta rinnanpäitä puhtaalla vedellä. Voit myös huuhdella haavoja useita kertoja päivässä fysiologisella suolaliuoksella, samanlaisella, jolla huuhdellaan vauvojen nenää. Käytä rintoihin
omaa suolaliuosta, ettei haavaan tartu bakteereja. Pidä rinnanpäät imetysten
välissä kosteina hoitavan voiteen avulla (puhdas lanoliini on usein paras voide). Pursota voide suoraan tuubista haavataitokseen, ettei voiteeseen ja haavaan pääse likaa tai bakteereja käsistäsi. Jos rinnoissa on näkyvää rasvaa imetyksen alussa, pyyhi rasva varovasti pois. Jos rasva ei sisällä lääkeainetta, sitä
ei tarvitse pestä pois ennen imetystä.
Pidä huoli, että rinnoissa voi veri kiertää vapaasti. Pehmeät ja joustavat rintaliivit ovat usein parhaat. Jos on mahdollista, askartele donitsin muotoisia
liivinsuojia. Ohjeet löydät mm. Keski-Suomen keskussairaalan Internetsivuilla olevasta vihkosesta: Tuhinaa ja tuoksua ja lämmintä maitoa – Ohjekirja vastasyntyneen vanhemmille www.ksshp.fi. Vaihda liivinsuojat usein, jos haavoista
erittyy verta tai jotain muuta.
Muita imetyskivun aiheuttajia ovat mm. hormonaaliset syyt, sammas eli
hiivatulehdus ja muut ihon sairaudet. Toisinaan imetys voi laukaista myös
vasospasmin eli Raynaudin syndrooman, joka muuttaa nännin hetkellisesti
valkoiseksi. Tätä voi ehkäistä ja hoitaa korjaamalla vauvan imuotetta (liian
kapea imuote usein laukaisee vasospasmin) ja lämmöllä. Kun nänni muuttuu valkoiseksi, voi sitä hoitaa lämpimällä jyväpussilla, kuumavesipullolla
tai painamalla kädellä. Takanojainen imetysasento voi myös helpottaa oireita.
Imetyksen alkupäivinä prolaktiinihormoni saa nännit koviksi ja kipeiksi.
Tämä on normaalia ja menee ohi, kun maitomäärä kasvaa. Myöhemmin imetyksen aikana hormonit voivat saada rinnanpäät kipeiksi esimerkiksi kuu-
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kautisten alussa tai ovulaation aikaan. Myös uusi raskaus saa rinnat kipeiksi ja aroiksi. Hormonaaliseen kipuun ei voi vaikuttaa, mutta lämpö ja hyvä
imuote auttavat.
Sammas on hiivatulehdus, joka voi olla rinnassa tai vauvan suussa ja useimmiten se on molemmissa. Sammaskipu on viiltävää ja se saattaa tuntua myös
imetysten välissä. Kipua tuntuu usein koko rinnassa. Rinnanpää ja nännipiha saattavat kutista ja kihelmöidä. Vauvan suussa sammas näkyy valkoisina
peitteinä, rinnassa sammas näkyy helakanpunaisena ihottumana. Hyvä tunnusmerkki on, että rinnanpää on turvoksissa ja muistuttaa kypsää vadelmaa.
Joskus sammas voi vaikeuttaa rinnanpäässä olevien haavojen paranemista.
Sammasta voi hoitaa happamalla, esimerkiksi sokeroimattomalla puolukalla
penslaaminen auttaa, myös sitruunaa ja karpaloa voi käyttää. Jos oireet ovat
lieviä, voi penslaamiseen käyttää kivennäisvettä. Levitä marjamehua tai kivennäisvettä vanupuikon tai harson avulla sekä rintoihin että vauvan suuhun.
Hoida samalla kaikki vauvat, koska sammas saattaa olla myös oireettomana
ja se tarttuu hyvin helposti. Hoida rinnat ja vauvojen suut jokaisen imetyksen
jälkeen. Jatka hoitoa vielä muutama päivä oireiden loppumisen jälkeen. Pese
kaikki rintaliivit vähintään 60 asteessa. Pese tai keitä kaikki vauvojen lelut,
joita he laittavat suuhunsa.
Jos oireet eivät helpota parissa päivässä, tarvitset lääkärin määräämää lääkettä. Sammasta voidaan hoitaa useilla lääkkeillä, jotka sopivat sekä vauvojen
että äidin hoitamiseen. On tärkeää, että samaan aikaan hoidetaan sekä äiti että
vauvat ja että hoitoa jatketaan vielä oireiden loputtua, sillä sammas uusiutuu
helposti ja se jää usein muhimaan oireettomana.
Myös muut ihosairaudet voivat aiheuttaa imetyskipua. Atooppinen ihottuma
tai psoriasis saattavat ärhäköityä imetysaikana ja ihottumaa voi olla nimenomaan rinnanpäissä. Hoida ihottumaisia rintoja lääkäriltä saamiesi ohjeiden
mukaan. Useimmat hoitavat voiteet pitää pyyhkiä tai pestä pois ennen imetystä.

18.2 Pakkautuneet rinnat
Toisinaan etenkin imetyksen alussa rinnat voivat kasvaa nopeasti. Ne tuntuvat painavilta, täysiltä ja kuumilta. Suurin osa painosta on kudosturvotusta,
ei maitoa. Koska turvotus puristaa maitotiehyitä, voi heruminen vaikeutua.
Pakkautuminen voi synnyttää tiehyttukoksen.
Pakkautuneita rintoja voi hoitaa viileillä kylmäpakkauksilla tai kaalinlehdillä.
Valko- tai punakaalinlehtiä rikotaan pinnasta esimerkiksi haarukalla tai sosenuijalla. Kaalinlehdet laitetaan ihoa vasten.
Vauvojen on vaikea tarttua kiinni pinkeästä rinnasta. Voit pehmittää rintoja
ennen imetystä painelemalla turvotusta poispäin nännipihasta sormenpäillä.
Painele turvotusta alaspäin ja kohti rintakehää säteittäin joka puolelta rintaa.
Voit myös lypsää käsin imetyksen alussa. Kun heruminen käynnistyy, pehmenee rintakin ja usein turvotus laskee itsestään imetyksen aikana.
Rintapumpulla lypsäminen lisää turvotusta. Säädä rintapumppu pienemmälle teholle ja lypsä vain hellävaraisesti. Jos lypsät käsipumpulla, tarkkaile
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tehoa. Lypsämisen ei pitäisi venyttää rintaa tai tuntua kipeältä. Käsinlypsäminen ja imetys sen sijaan vähentävät turvotusta. Tiheä imetys vilkastuttaa
verenkiertoa rinnoissa ja auttaa vähentämään turvotusta.
Jos vauvoillasi on erilainen temperamentti ja erilaiset voimat, voit hyvin käyttää
niitä hyödyksesi hoitaessasi pakkautuneita rintoja. Aloita imetys kärsivällisemmän tai vahvemman vauvan kanssa, joka saa paremman otteen myös pingoittavasta rinnasta. Kun vauva saa herumisen käyntiin ja on syönyt ensimmäiset
maidot, irrota vauvan ote, tarjoa hänelle toista rintaa ja ota toinen vauva sille
rinnalle, jota toinen vauva söi jo aiemmin ja joka on valmiiksi pehmeä.

18.3 Tiehyttukos ja rintatulehdus
Tiehyttukoksessa yksi tai useampia maitotiehyitä tukkeutuu. Tukoksen syynä
voi olla vauvan tehoton imu tai mekaaninen puristus, esimerkiksi huonosti istuvat rintaliivit tai olkalaukun hihna, joka painaa rintaa. Tukoskohta on
punoittava ja turvoksissa. Koko rinta voi tuntua kuumalta ja kovalta. Tiehyttukos voi nostaa lämpöä, mutta äidin yleisvointi pysyy koko ajan hyvänä.
Tiehyttukoksen hoitona on tyhjentää rintaa mahdollisimman tehokkaasti. Kipuun ja lämmönnousuun voi syödä särkylääkettä. Pakkautunutta rintaa voi
viilentää kylmähoitoon tarkoitetuilla jääkaappikylmillä kääreillä, samoilla
joilla hoidetaan urheiluvammoja. Myös suihku, hellä hierominen ja käsinlypsy auttavat saamaan tukoksen aukeamaan. Tukkeutuneesta rinnasta voi hyvin
imettää. Imetysasento kannattaa valita niin, että vauvan alaleuka on tukoksen
puolella. Imetyksen aikana tukoskohtaa voi varovasti hieroa. Kovakourainen
lypsäminen tai hierominen pahentaa tukoksen oireita. Tiehyttukoksen oireet
helpottavat yleensä heti, kun rinta tyhjenee.
Rintatulehdus voi kehittyä tiehyttukoksesta tai se syntyy ilman tukosta, esimerkiksi jos rinnassa on haava. Rintatulehdus nostaa nopeasti korkean kuumeen. Äidin vointi on huono ja sairauden tuntu on selvä, aivan kuin äidillä
olisi flunssa. Rintatulehduksen kotihoidoksi voi syödä särkylääkettä ja hoitaa
kipeitä rintoja jääkaappikylmillä kylmäpakkauksilla. Tulehtunut rinta pitää
saada tyhjäksi. Myös tulehtuneesta rinnasta voi imettää. Jos vauvat eivät huoli rintaa, voi maidon lypsää astiaan tai suoraan lavuaariin. Tulehtuneesta rinnasta lypsettyä maitoa ei saa säilyttää.
Rintatulehduksen oireet helpottavat usein, kun rinta tyhjenee, mutta jos oireet jatkuvat särkylääkkeistä ja tyhjentämisestä huolimatta, täytyy mennä lääkäriin. Rintatulehdusta voi hoitaa kotona 24 tuntia tai jos äidin yleisvointi on
hyvä, voi kotihoitoa jatkaa vielä tämän jälkeenkin, yhteensä 48 tuntia. Lääkkeeksi määrätään antibioottia ja kuuri tulee syödä loppuun asti, sillä rintatulehdus uusiutuu helposti. Lääkekuurin ajan pitää huolehtia siitä, että rinnat
tyhjenevät riittävästi eikä maito pakkaudu rintoihin. Jos rinnassa on haava,
pitää haava hoitaa terveeksi.
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18.4 Rintaraivarit ja rintalakko
Rintaraivareiksi kutsutaan tilannetta, jossa vauva osoittaa haluavansa rinnalle, mutta kuitenkin rinnalla ollessaan itkee, hylkii rintaa ja on muutenkin levoton. Suomessa tilanteen nimeksi on vakiintunut rintaraivarit, mutta kyse ei
ole raivoamisesta, vaan pikemminkin levottomuudesta ja itkuisuudesta imetyksen aikana. Rintalakon aikana vauva kieltäytyy rinnasta eikä huoli rintaa,
vaikka sitä tarjotaan hänelle ja edellisestä imetyksestä on jo pitkä aika.
Rintaraivareihin on useita syitä. Yritä selvittää, miksi vauvasi hermostuu rinnalla. Tavallisia syitä rinnalla itkemiseen ovat ikäkauden tuomat haasteet,
vauvalle hankala imetysasento, refluksi, asentorajoitteet eli vauva haluaisi
syödä vain jossain tietyssä asennossa, väsymys, vauva on liian nälkäinen tai
ei vielä nälkäinen ollenkaan, kuormittuminen liian paljoista virikkeistä, kipu
tai vaikeudet saada hyvää imuotetta.
Vauvan pitäminen ihokontaktissa auttaa useimpia vauvoja. Levottomuus on
tyypillistä tietyn ikäisille vauvoille (2 vko, 2 kk, 5 – 6 kk ja myöhemmin hampaiden tulon, liikkumaan oppimisen ja erkaantumisvaiheiden mukaan). Samoin raivoaminen tai levottomuus on tyypillistä ilta-aikaan.
Jos monikkovauvoista vain yksi on levoton rinnalla, kannattaa häntä imettää jonkin aikaa eri tahtiin kuin toisia. Useimmat keinot helpottaa levottoman
vauvan oloa sopivat parhaiten sovellettavaksi yhden vauvan kanssa. Toisinaan tandemimetys on se, mikä auttaa vauvaa keskittymään imemiseen, sillä
yhtäaikainen imetys vaikuttaa maidon herumiseen.
Voit helpottaa vauvan oloa tarkistamalla vauvan asennon imetettäessä. Vauvan nenän ja navan tulisi olla samassa linjassa, samoin korvan, hartian ja lantion pitää olla samassa linjassa. Jos vauvan leuka on vauvan olkapäällä, hän
ei ylety kunnolla rintaan eikä saa rinnasta kiinni. Jos rinta on kovin pakkautunut, painele turvotusta pois ennen imetystä ja pehmitä rintoja. Voit myös
lypsää rintaa vähän käsin ennen kuin tarjoat siitä vauvalle. Jos vauva ottaa
rinnan suuhun, mutta sylkäisee sen pois ja hamuilee taas uudelleen, voit vaihtaa vauvaa toiselle rinnalle, ellei toisella rinnalla ole jo toinen vauva. Joskus
pelkkä rinnan kuivaaminen ja tarjoaminen uudelleen auttaa.
Korvatulehdus tai nuha aiheuttavat kipua imiessä. Voit helpottaa vauvan oloa
valitsemalla imetysasennoksi sellaisen asennon, jossa vauva on melko pystyssä. Myös vatsavaivat voivat aiheuttaa levottomuutta rinnalla. Hellä hieronta,
lämmin kylpy tai kantaminen voivat helpottaa vauvaa.
Joskus, varsinkin iltaisin, vauvat tuntuvat olevan levottomia ilman mitään
selvää syytä. He näyttäisivät haluavan maitoa, mutta ovatkin levottomia rinnalla. Tämä on erityisen tavallista, jos päivän aikana on ollut paljon puuhaa ja
tapahtumia. Vauvat kuormittuvat virikkeistä helposti. Liinailu tai vaunulenkki voi rauhoittaa vauvaa, samoin kylpy tai ihokontaktissa köllöttely. Toiset
vauvat taas hyötyvät liikkeestä. Sydämen tahtinen liike, keinuttelu, kävely
vauva sylissä tai rinnalla tai esimerkiksi jumppapallon päällä pomppiminen
voi auttaa vauvaa saamaan kiinni syömisrytmistä. Joskus pelkkä rauhallinen
keinunta samalla, kun vauvalle tarjoaa rintaa, voi auttaa. Rauhallinen, edestakainen liike muistuttaa vauvaa kohdussa olemisesta.
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Levottomalle vauvalle voi laulaa. Laulu auttaa vauvaa jäsentämään tunteitaan ja auttaa myös aikuista pysymään rauhallisena.
Monet levottomat vauvat suostuvat syömään rauhassa hämärässä ja hiljaisessa paikassa. Yöimetykset sujuvat usein paremmin kuin päiväimetykset. Voit
silloin hyödyntää kaikki imetykset, joissa vauva on väsynyt tai unenpöpperöinen, imetä rauhassa vauva päiväunille ja päiväunien jälkeen, samoin yöunille tai pian nukahtamisen jälkeen. Vauva saattaa syödä unissaankin, eikä
häntä tarvitse herättää.
Imetyksen sujumiseen voi vaikuttaa myös maidonvirtaus. Jos maitoa tulee paljon ja kovalla painella, voi vauvasta tuntua siltä, että hän tukehtuu. Jos taas
vauva on tottunut nopeampaan virtaukseen, voi iltaa kohden hidastuva heruminen harmittaa vauvaa. Maidon virtausta voi säädellä imetysasentoja vaihtamalla, antamalla maidon suihkuta harsoon ennen imetystä, vaihtamalla tehokkaammin imevän vauvan toiselle rinnalle ja äidin omaa asentoa muuttamalla.
Joskus imetys sujuu parhaiten yllättävissä tilanteissa. Imetä suihkussa tai kun
vauva on hoitotasolla. Tai yllätä lattialla pötköttelevä vauva imetyksellä. Vauva saattaa hämmentyä uudesta paikasta tai asennosta niin paljon, että imetys
sujuukin.
Ennen levottomille vauvoille suositeltiin kapaloa, sitä ei suositella enää. Jos
vauvan kapaloi, ei kapaloa saa kietoa niin tiukkaan, että vauva ei saa liikuteltua raajojaan. Imetyksen aikana kapalo pitää purkaa, niin että vauva voi koskea käsillään rintaa. Perhepedissä nukkuvaa vauvaa ei saa kapaloida, vaan
vauvan pitää voida liikuttaa itseään vapaasti. Pehmeä, löysä unipussi ajaa
yleensä saman asian kuin kapalo. Se rajaa vauvan ulkomaailmasta ja pitää
vauvan lämpötilan vakaana. Monet vauvat rauhoittuvat vaunuissa, joissa heitä ympäröi lämpimät vaatteet ja makuupussi ja vaunun kuomu rajaa maailman pieneksi. Monet vauvat tykkäävät myös olla turvakaukalossa tai babysitterissä, joissa asento on mukavan kippura ja koko vartalo on tuettu myös
sivuilta. Osa vauvoista taas viihtyy parhaiten sylissä, pystyasennossa.
Rinnasta kieltäytymisestä ja levottomuudesta imetyksen aikana ei tarvitse
olla huolissaan, jos vauva kuitenkin syö rinnasta. Jos imetyksiä tulee päivän
aikana 5 - 8 kertaa, voi vauva hyvin saada riittävän maitomäärän niiden aikana. Jos yöimetykset sujuvat, korvaavat ne päivistä puuttuvia imetyksiä. Vauvan pissavaipat kertovat riittävästä nesteiden saannista. Pullon tarjoaminen
raivoavalle vauvalle voi johtaa siihen, että vauva hylkii yhä enemmän rintaa.
Toisaalta monet vauvat, jotka raivoavat rinnalle, raivoavat myöhemmin myös
pullolle. Myös pullosta maitonsa saavat vauvat voivat lakkoilla.

18.5 Kun kotikonstit eivät riitä
On monia imetykseen liittyviä huolia, joiden hoitamiseen tarvitaan erityisasiantuntemusta. Silloin huolesta kannattaa puhua neuvolassa tai käydä lääkärillä vauvojen kanssa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vauvan tai vauvojen niukka kasvu, vatsavaivat, vauvaa häiritsevä pulauttelu, allergiaepäily ja
imetyskipu, joka ei lopu imuotetta korjaamalla.
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19. Vieroitus - Imetyksen lopetus
Jokainen imetys loppuu joskus. Joku vauva vieroittuu taaperona, joku äiti
päättää lopettaa imetyksen, kun vauvat ovat parin kuukauden ikäisiä. Toinen
kaksosista voi lopettaa rinnalla käymisen, mutta toinen jatkaa vielä. Usein
kolmosperheessä vanhemmat ja vauvat ikään kuin yhteistuumin siirtyvät
pullottelemaan ja kiinteään ruokaan.
Vaikka vauvoja olisi täysimetetty, kiinteiden maistelu on ensimmäinen askel
vieroittamiseen. Vähitellen kiinteät korvaavat imetyksen kokonaan, mutta
imetys voi jatkua myös pitkään kiinteiden rinnalla.

19.1 Hidasta vieroittamista äidin tahtiin
Kun äiti haluaa lopettaa imetyksen, kannattaa vieroittamiseen varata aikaa.
Yhtäkkinen vieroitus on stressi sekä äidille että vauvoille. Vauvat voi vieroittaa hitaasti tarjoamalla imetyksen sijasta jotain muuta ruokaa tai jotain muuta
tekemistä. Vieroittaminen on vanhempien valinta eivätkä vauvat välttämättä
ole asiasta samaa mieltä. He saattavat kaivata syliä enemmän kuin aiemmin.
Äidin rinnat tarvitsevat parista päivästä viikkoon aikaa sopeutua vähenevään
maidon kysyntään. Imetyskertoja kannattaakin siis vähentää hitaasti, parin
kolmen päivän välein tai jopa harvemmin.
Usein viimeiseksi imetykseksi jää päivän tärkein imetys. Kun imetys kokonaan loppuu, ovat äiti ja vauvat ehtineet valmistautua imetyksen loppumiseen. Olo voi olla haikea, mutta tyytyväinen. Tärkeä vaihe elämässä on nyt
ohi.
Aika tuntui hyvältä vieroitukseen ja olimme kaikki kolme poikien kanssa valmiita.
Yöimetykset piti lopettaa, koska en saanut enää öisin nukuttua. Tämän jälkeen pojat
alkoivat itse selvästi vähentää tissillä käyntiä. En tarjonnut, mutta pyytäessä pääsevät tissille. Aika nopeasti jättivät kokonaan päivätissin pois. Pian aamuisin alkoi
Pikku Kakkonen kiinnostaa tissiä enemmän. Iltatissi jäi viimeisenä pois. Muutaman
illan puhumalla pohjustin, että kohta ei enää tule iltaisin tissiä. Kun sitten iltatissi
jäi pois, olivat kahtena ensimmäisenä iltana vähän ihmeissään mutta sen jälkeen eivät
ole pahemmin edes kyselleet.
Elina ja pojat -14

19.2 Vieroittuva vauva määrä tahdin
Joskus vauva vieroittuu omaan tahtiinsa. Jos vauva on saanut lisämaitoa, hän
voi alkaa hylkiä rintaa ja suosia pulloa. Tai hänen kehityksessään tulee vaihe,
jossa muu maailma kiinnostaa enemmän kuin äidinmaito. Imetys voi myös
tehdä kipeää korvatulehduksen aikaan tai vauvan elämässä on joitain muita
suuria muutoksia, jotka vaikuttavat vauvan haluun käydä rinnalla.
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Jos vieroittuminen tuntuu äidistä liian varhaiselta, voi pientä vauvaa rohkaista käymään rinnalla. Erilaisia imetysasentoja vaihtelemalla voi löytää tapoja
houkutella vauva uudestaan rinnalle. Myös ihokontaktissa pitäminen ja paljon sylissä ja lähellä kantaminen saattavat innostaa vauvan uudelleen rinnalle.
Vauva ei ajattele vieroittumista henkilökohtaisesti. Vieroittumisen syy ei ole,
että vauva inhoaisi äitiä, äidinmaitoa tai imetystä. Vieroittumisen syytä voi
arvailla, mutta harvoin se selviää. Pieni vauva ei ehkä tiedä sitä itsekään eikä
isokaan vauva toimi välttämättä johdonmukaisesti.
Monikkoäitien tunnelmia imetyksen loputtua:
”Ilo ja vapaus.”
Esikko
”Haikeita. Helpottuneita. Riemukkaita. Katkeriakin. Voitin!”
Liisa t14 p9 p3&p3
”Ristiriitaisia. Tuntuu haikealta, kun lapsemme ovat mahdollisesti tässä eikä imettäviä enää tule. Toisaalta on ihanaa, kun oma vartalo on taas vain itseä varten.”
H, esikoispoika ja kaksospojat
”Vieroituksesta jäi vähän haikeita fiiliksiä, tietysti. Toisaalta jäi hyvä fiilis
onnistuneesta imetyksestä.”
Elina ja pojat -14
”Vieroittamiseen liittyy surua ja haikeutta. En haluaisi lopettaa imetystä.”
Monikkoäiti, esikoinen ja kaksoset

19.3 Yövieroitus
Useimmat vanhemmat päättävät yövieroittaa vauvat. Alle puolivuotialle
vauvoille ei yövieroitusta tai unikoulua suositella. Pienet vauvat tarvitsevat
yölläkin ruokaa, ainakin yhden aterian verran. Usein vauvat myös tankkaavat
läheisyyttä ja hoivaa yöllä. Yövieroitusta tukee selkeä päivärytmi, sopiva
määrä virikkeitä päivän aikana, riittävästi hellyyttä, hoivaa ja ruokaa päivällä.
Yövieroituksen ajankohta kannattaa valita tarkasti. Hampaita tekevää vauvaa
ei kannata yövieroittaa, eivätkä kesken infektiokierteen yöunet pitene, vaikka vanhemmat parhaansa yrittäisivät. Uudet taidot heijastuvat myös uniin.
Seisomista harjoitteleva vauva saattaa treenata öisinkin pinnasängyn laitaa
vasten. Valitse siis vieroituksen ajankohta niin, ettei vauvoilla ole erityisiä
tarpeita eikä kehityksessä ole menossa huimaa loikkaa.
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Yövieroitustapoja on monenlaisia. Mikään niistä ei tarjoa taikaiskusta helpotusta väsymykseen. Unikouluista ja nukkumaan opettelusta on kirjoitettu
useita kirjoja ja Internetistä löytyy helposti erilaisia ohjeita. Myös neuvolasta
kannattaa kysyä vinkkejä. Valitkaa sellainen tapa, joka sopii perheenne arvoihin, tavoitteisiinne ja vauvojenne temperamenttiin.
Jos väsymys on jo niin suurta, että se uhkaa koko perheen hyvinvointia, voi
yövieroitukseen pyytää apua Ensi- ja turvakodeista tai sairaalan lastenosastolta.
Joskus vauvat palaavat rinnalle takaisin hyvinkin sujuneen yövieroituksen
jälkeen. Toiset vauvat taas jatkavat heräilyä, vaikka eivät maitoa yöllä kaipaakaan. Joskus yöimetysten lopetus saa vauvan hylkäämään rinnan myös
päivällä.
”Taaperot olisivat jo pärjänneet ilman yömaitoja, mutta se yövieroittaminen on kyllä
tosi raskasta. Ja vaikka kuinka ohjeiden mukaan tekee, niin meillä ei kyllä nukuttu sen
maagisen kolmen yön jälkeenkään koko öitä. ”
H & kaksospojat
”Yösyömisen vähentämiseen hyväksi havaittu keino on tarjota rintamaitoa vain joka
toinen yö. Tämä tehoaa myös vieroitukseen. Yhtenä päivänä huomasin, etten ollut
imettänyt enää viikkoon! Se oli sitten siinä.”
Esikoinen + Tuplat

19.4 Monikkovauvat vieroittuvat eri tahtiin
Joskus monikkovauvat vieroittuvat eri tahtiin. Vauvoilla voi olla erilaisia
haasteita imetyksessä tai heillä voi olla erilaisia kokemuksia imetyshetkistä.
Myös identtiset lapset voivat vieroittua eri aikaan ja eri tavalla.
Jos yksi monikkolapsista vieroittuu sisaruksiaan aiemmin, voi imetys jatkua
vielä toisen tai toisten lasten kanssa. Tilanne voi tuntua äidistä epäreilulta tai
hänellä voi olla huoli kaikkien lasten hyvinvoinnista. Pettymys tai suru imetyksen päättymisestä yhden lapsen kanssa voi olla suurikin, vaikka imetys
jatkuisi toisten kanssa. Kaikki vauvat ovat kuitenkin hyötyneet suuresti siitä
äidinmaidosta, jota he ovat saaneet. Pienetkin määrät äidinmaitoa, varsinkin
ensimmäisinä päivinä, vaikuttavat paljon pienen vauvan hyvinvointiin. Tärkeintä on, että vauvat saavat tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa.
Kun vauvat vieroittuvat eri tahtiin, saavat he yksilöllistä huomiota imetyshetkinä ja pullosta syömisen hetkinä. Jos äidinmaitoa kertyy esimerkiksi maidonkerääjään imetyksen aikana, voi kertyneen maidon antaa pullosta maitonsa saavalle vauvalle äidinmaidonkorvikkeen lisäksi.
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20. Hyvää ruokaa äidille ja vauvoille - Ravitsemus-

suositukset

Lapsiperheiden ravitsemussuositukset uudistuivat talvella 2016. Ravitsemussuosituksissa korostetaan koko perheen yhteisiä ruoka-aikoja, monipuolisuutta ja iloa ruokahetkistä.

20.1 Imettävälle äidille voimaruokaa
Monet äidit muuttavat ruokavaliotaan terveellisemmäksi ja monipuolisemmaksi jo raskausaikana. Se onkin hyvä, sillä pikkuvauvan vanhempien aika
ei usein tahdo riittää uusien tottumusten luomiseen. Jos hyvät ravitsemustottumukset on luotu jo raskausaikana, on niitä helpompi jatkaa myös vauvojen
synnyttyä.
Monikkoäidille hyvä ravitsemus on yhden vauvan äitiä tärkeämpää. Kaksosten imetys kuluttaa noin 1000 kcal vuorokaudessa ja kolmosten imetys jopa
1500 kcal. Kevyttä työtä tekevän naisen laskennallinen energian tarve on keskimäärin 2200 kcal/vrk, joten monikkoimetyksen tarvitsema energian määrä
on huomattava. Ei siis ihme, jos imettävistä monikkoäideistä tuntuu, että he
saavat syödä jatkuvasti.
Imettävän äidin kannattaa kiinnittää huomiota ruuan laatuun sekä ruokarytmiin. Monikkoäideille suositellaan monivitamiinivalmistetta. Napostelu pitää nälän loitolla, mutta hyvin usein napostellessa tulee syödyksi liikaa tai
vääränlaista ruokaa. Imettävän äidin tekee usein mieli hiilihydraattipitoisia
ruokia ja monet äidit kertovat loppumattomasta makeanhimosta. Myös väsymys lisää mielitekoja. Jos makeanhimoon syö suklaata ja muita herkkuja,
jäävät jaksamista tukevat ravintoaineet saamatta.
Kun päivän aikana syö useita aterioita ja koostaa ateriat monipuolisesti, ei
napostelulle ja ylimääräiselle herkuttelulle jää tarvetta. Joskus jo pienet muutokset lisäävät ruuan ravintotiheyttä ja laatua. Esimerkiksi jos aamupuuron
vaihtaa sokeroimattomaan mysliin ja luonnonjugurttiin, on samassa ruokamäärässä enemmän kaloreita, enemmän vitamiineja ja hivenaineita sekä
enemmän proteiinia. Kuivatut hedelmät, pakastemarjat ja pähkinät tai mantelit hillitsevät makean mielitekoja ja samalla niistä saa hyviä ravintoaineita.
Jokaisella aterialla tulisi nauttia hedelmiä tai marjoja sekä vihanneksia tai kasviksia. Niistä saa paljon hyödyllisiä ravintoaineita ja ne pitävät yllä kylläisyyden tunnetta. Nämä voivat olla yhtä hyvin raakoja kuin kypsennettyjä. Hedelmät, marjat, kasvikset ja vihannekset tuovat väriä ja makua ruoka-annoksiin.
”Olin valtavan nälkäinen eikä mikään määrä ruokaa tuntunut riittävän. Söin kaksi
runsasta aamupalaa, kaksi lämmintä ruokaa ja silti valtavasti välipaloja (pähkinöitä,
banaaneja, suklaata...). En heti ymmärtänyt, miten paljon energiantarve oli kasvanut
ja olin nälkäisenä kiukkuinen. Myös juoman tarve oli melkoinen ja vettä piti muistaa
tankata.”
Kaksostytöt 1 v 1 kk
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20.2 Vauvojen ruokaa vauvantahtiin
Imeväisikäisillä lapsilla tarkoitetaan alle vuoden ikäisiä lapsia. Ravitsemussuositusten mukaan äidinmaito on parasta ravintoa alle vuoden ikäiselle lapselle ja maito onkin pääasiallinen ravinto koko ensimmäisen elinvuoden. Jos
äidinmaitoa ei ole riittävästi tai sitä ei ole ollenkaan, annetaan alle puolivuotiaille vauvoille äidinmaidonkorviketta ja yli puolivuotiaille vauvoille vieroitusvalmistetta. Vieroitusvalmiste on äidinmaidonkorviketta, jonka ravintosisällössä on otettu huomioon yli puolivuotiaan vauvan tarpeet.
Alle nelikuisille vauvoille ei tulisi antaa kiinteitä ruokia ollenkaan, vaan maito on pienten vauvojen ainoa ravinto. Keskosvauvojen lisäravinne ei ole kiinteää ruokaa, vaan osa vauvan tarvitsemaa maitoa.
Kiinteiden ruokien antamisen voi aloittaa vauvojen yksilöllisen tarpeen mukaan neljän kuukauden iässä, viimeistään kuitenkin kuuden kuukauden iässä. Jos kiinteät ruuat aloitetaan ennen kuutta kuukautta, annetaan vauvoille
aluksi pienen pieniä maisteluannoksia muutaman päivän välein. Maisteluannokset ovat noin puolen teelusikallisen kokoisia annoksia marja-, hedelmä- tai kasvissosetta. Vähitellen annoksen kasvavat. Viiden kuukauden iässä
voidaan aloittaa viljat ja vähitellen liha, kala ja kananmuna. Jos kiinteät ruuat
aloitetaan vasta kuuden kuukauden iässä, voidaan valita mitä tahansa ruokaaineita. Viljat, liha, kala ja kananmunat voidaan ottaa heti mukaan vauvojen
ruokavalioon. Suunnilleen kuuden kuukauden ikäisille vauvoille voi antaa
yhtä hyvin soseita kuin sormiruokaakin.
Kiinteiden ruokien aloitusajankohdan ratkaisee vauvojen yksilöllinen tarve ja
vauvojen valmius syödä kiinteitä ruokia. Yksilöllinen tarve arvioidaan neuvolassa tai, jos vauvoilla on kasvu- ja kehitysseurantaa sairaalassa, niin sairaalassa. Yksilöllinen tarve voi tarkoittaa sitä, että vauvan kasvu on niukkaa,
eikä paino nouse riittävästi imetystä tehostamalla. Tällöin kiinteät lisäruuat
on suositeltavampi vaihtoehto kuin äidinmaidonkorvike lisämaitona. Yksilöllinen tarve on myös silloin, jos vauva on osittaisimetyksellä, ja osa äidinmaidonkorvikkeesta halutaan korvata kiinteillä ruuilla. Muita tavallisia yksilöllisiä syitä aloittaa kiinteät lisäruuat ennen kuutta kuukautta ovat keskosuus,
refluksi ja vauvan valmius syödä kiinteitä.
”Ensimmäiset sormiruokailukerrat ovat jääneet mieleen, äimistyneenä miehen
kanssa katsoimme, miten vauvat osasivat ihan itse syödä!”
Kaksosäiti ja tytöt 8 kk
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20.3 Äidin lääkitys imetyksen aikana
Jos äiti sairastuu imetyksen aikana, on kaikkien etu, että äitiä lääkitään sairauden vaatimalla tavalla. Suurimpaan osaa sairauksista on saatavilla lääke, joka
sopii yhteen imetyksen kanssa, eikä tarpeettomia imetystaukoja tarvitse pitää.
Joidenkin lääkkeiden kanssa imetystauko on perusteltu.
Ajantasainen ja näyttöönperustuva tieto lääkityksen sopivuudesta raskaus- ja
imetysaikana on saatavilla teratologisesta tietopalvelusta, joka toimii HUS:n
alaisuudessa. Lääkkeiden sopivuuden imetysaikana voi tarkistaa myös erilaisista tietokannoista, joihin on pääsy apteekeista.

20.4 Äidin nautinto- ja päihdeaineiden käyttö imetysaikana
Pienten vauvojen äidin tulisi välttää nautintoaineiden ja päihteiden käyttöä.
Kofeiini ja nikotiini hajoavat vauvan elimistössä paljon hitaammin kuin äidin
elimistössä. Näin vauvan elimistöön saattaa kerääntyä isoja määriä nautintoaineita, vaikka äidin veressä niitä ei olisi enää ollenkaan. Ne vaikuttavat
vauvoihin ja saavat vauvat usein levottomaksi ja itkuiseksi.
Jos äiti tupakoi, vaikuttaa tupakointi maidon määrään ja herumiseen. Vauva
voi myös hylkiä tupakalta maistuvaa maitoa. Kuitenkin äidinmaidon hyvät
ominaisuudet ovat suurempia kuin tupakoinnin haitat, jos äiti polttaa vain
vähän ja ajoittaa tupakoinnin niin, että seuraavaan imetykseen on vähintään
kaksi tuntia aikaa. Koska tupakasta jää jäämiä äidin vaatteisiin ja koska osa
tupakan haitallisista aineista poistuu äidin ihon kautta, tulisi äidin vaihtaa
vaatteita tupakoinnin jälkeen ja pestä kädet huolellisesti. Myös toisen vanhemman tupakointi on haitallista vauvoille. Tupakoiva vanhempi ja vauvat
eivät saa nukkua samassa vuoteessa.
Alkoholia on äidinmaidossa yhtä paljon kuin äidin veressä. Jos äiti juo harvoin
pienen määrän alkoholia (esimerkiksi yhden tai kaksi ravintola-annosta), voi
imetys jatkua alkoholin käytöstä huolimatta. Äidinmaidon alkoholipitoisuutta suurempi riski vauvalle on humaltuneen aikuisen epävarmuus vauvan käsittelyssä. Jo hyvin pienet vauvat tunnistavat, milloin aikuinen on päihtynyt
ja vauva saattaa vierastaa tai pelätä päihtynyttä vanhempaa. Äidin toistuvasta tai runsaasta alkoholin käytöstä on nykytiedon mukaan haittaa vauvoille.
Vauvat myös usein hylkivät alkoholinmakuista maitoa
Jos äiti käyttää muita päihteitä tai huumaavia aineita, ei hän voi imettää.
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21. Pumput ja tyynyt - Imetyksen apuvälineet
Periaatteessa imetykseen ei tarvita kuin rinta ja vauva, tai kaksi rintaa ja kaksi
vauvaa. Toisaalta monista välineistä voi olla hyötyä imetyksen eri vaiheissa.

21.1 Imetystyyny
Imetystyyny auttaa tukemaan vauvan hyvään asentoon, kun vauvoja imetetään samaan aikaan. Imetystyynyä voi käyttää myös äidin selän tukena tai
vauvojen tukena, kun he istuvat lattialla. Hyvä kaksosten imetystyyny on riittävän suuri ja napakka. Imetystyynyn tulee mukautua vähän vauvan alla ja se
pitää saada kiinni äitiin. Pienikokoisella äidillä ei imetystyynyn pitäisi olla liian korkea, vaan sellainen että vauvojen nenät ovat äidin nännin korkeudella.
Imetystyynyä voi käyttää myös imettäjän käsivarsien tukena, jos vauvoja tuetaan käsivarrella. Imetystyynyä voi käyttää myös aputasona, johon voi laskea
eväät, kaukosäätimen tai sen päällä voi ajella pikkuautoilla tai pitää kirjaa, jos
äiti viihdyttää imetyshetken aikana myös isoja sisaruksia.

21.2 Tuttipullo
Tuttipulloja on monenlaisia. Kokeilemalla perheet löytävät sellaiset pullot,
jotka sopivat heidän tarpeisiinsa parhaiten. Hidas, vauvantahtinen ruokailu
vähentää pulauttelua ja ilmavaivoja. Vauvoille paras on pullo, jonka tuttiosa
on muistuttaa rintaa. Kapean osan tulisi olla riittävän pitkä ja leveän osan riittävän laaja, jotta vauvan imuote muistuttaisi rinnasta imemisotetta.
Jos vauvoja ruokitaan usein tuttipullosta, olisi pulloja hyvä olla niin monta,
että niitä riittäisi koko päiväksi. Pullojen määrä voi olla suuri perheessä, jossa pullotellaan monikkovauvojen kanssa. Varsinkin pienten vauvojen kanssa
pullot tulee keittää tai steriloida joka pesun jälkeen, myöhemmin riittää että
pullot ja tutit keitetään kerran päivässä. Tuttipullojen pesu ja steriloiminen on
hyvä antaa sen aikuisen tehtäväksi, joka jaksaa ja muistaa huolehtia pullo- ja
tuttikeitoksesta. Sterilisoimisen avuksi voi hankkia sterilisaattorin.

21.3 Rintakumi
Rintakumi on silikoninen, sombreron muotoinen suoja, jota voidaan käyttää
rinnan päällä. Rintakumia käytetään yleensä tilanteessa, jossa imetys sattuu.
Vaikka rintakumi suojaa rintaa, se ei itsessään helpota kipua, vaan saattaa
jopa pahentaa sitä.
Rintakumista voi olla monikkovauvojen kanssa paljon hyötyä. Jos äidin nännin ja vauvan suun välillä on iso kokoero, voi rintakumi auttaa vauvaa saamaan rinnasta otteen. Jos vauvat ovat tottuneet pulloon, rintakumi voi tuntua vauvojen suussa tutulta, joten vauvojen on helpompi luottaa siihen, että
rinnastakin saa maitoa. Jos vauva on unelias tai hän tarvitsee kovan vasteen
suulakeen ennen kuin imemisrefleksi toimii, voi rintakumi auttaa.
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Rintakumia käytettäessä on tärkeää valita sopivan kokoinen rintakumi. Kumi
ei saa olla liian iso eikä liian pieni. Tavallisesti kaupoista saa kahta eri kokoa,
Internetistä tai erikoisliikkeistä voi löytää useampiakin kokoja. Kun rintakumi puetaan päälle, pitää kumin reunoja venyttää niin että nänniosakin venyy.
Kun nänniosan laittaa paikalleen, kumi imaisee nännin sisään. Näin puettuna
nänni ei hankaudu rintakumin nänniosan reunaan. Leveää osaa voi kostuttaa
vedellä tai äidinmaidolla, jolloin se pysyy paremmin kiinni ihossa. Useimpien rintakumien leveässä osassa on kolo vauvan nenää varten. Pue rintakumi
vauvan suun ja nenän mukaisesti.
Rintakumi vähentää rinnan saamaa stimulaatiota. Se myös usein hidastaa herumista. Imetys voi kestää pidempään ja vauvan tarvitsee tehdä enemmän
töitä kuin paljaasta rinnasta imiessään. Tämän vuoksi suositellaan, että jos
rintakumi on käytössä, äiti lypsäisi vähintään yhden ylimääräisen kerran
vuorokaudessa.
Monet äidit kokevat rintakumin käytön hankalana ja he toivovatkin pian voivansa lopettaa rintakumin käytön. Vauvan voi olla vaikea hyväksyä paljasta
rintaa, jos hän on jo tottunut rintakumiin. Rintakumista vieroittamisessa äidit käyttävät muutamaa eri strategiaa. Imetyksen voi aloittaa kumin kanssa,
mutta kumin voi napata pois, jos vauva jostain syystä irrottaa otteensa kesken imetyksen. Toisaalta paljaan rinnan imemisharjoitukset voi aloittaa myös
sellaisesta imetyskerrasta, jolloin vauva ei ole kovin nälkäinen eikä väsynyt.
Joskus myös yllättävä paikka auttaa vauvaa vieroittumaan rintakumista. On
myös perheitä, joissa rintakumi on jätetty kerralla pois ja äiti on houkutellut
ja rohkaissut vauvaa syömään paljaasta rinnasta.

Rintakumit valmistetaan silikonista.
Niitä on erikokoisia. Liian iso tai liian
pieni rintakumi haittaa imetystä.
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21.4 Huvitutti
Huvitutti voi olla imetyksen apuväline. Monikkoperheessä tutti voi olla välttämätön arjen pelastaja. Vauvat saavat suurta mielihyvää ja turvaa imiessään
rintaa, sormiaan tai tuttia. Erityisesti tehohoidossa olevat vauvat kaipaavat tuttia, sillä suun kautta tulevat aistimukset lohduttavat pieniä vauvoja.
Imeminen on merkittävä mielihyvän lähde vauvalle ja vauvojen imemisen
tarve on suuri.
Huvitutti lohduttaa useimpia vauvoja ja sillä voi pienen hetken lykätä vauvan
nälkää, kun esimerkiksi auttaa toista vauvaa rinnalle. Kuitenkin tutin käyttöä olisi hyvä rajata vain tiettyihin hetkiin, esimerkiksi nukahtamiseen, autoiluun, vaunulenkkeihin tai imetyksen aloitukseen.
Toisilla vauvoilla tutin syöminen voi haitata imuotetta, mutta monet vauvat
osaavat vaihtaa imemistapaa.
Tutista on hyötyä myös silloin, jos äidillä on hyvin vuolas maidontulo tai maito suihkuaa. Tällöin vauvojen on hyvä kohdistaa osa imemisen tarpeestaan
tuttiin. Samoin jos vauvoilla on pulauttelutaipumusta tai refluksioireita, voi
tutin syömisestä olla apua.

21.5 Rintapumppu
Rinnoista voi hyvin lypsää maitoa käsin. Käsinlypsäminen on hellävaraista
ja monet äidit saavatkin käsin lypsämällä parhaat maitosaaliit. Jos lypsettävät maitomäärät ovat suuria tai käsinlypsäminen tuntuu äidistä vaikealta, voi
rintapumpusta olla paljon apua. Rintapumppuja on monenlaisia. Osa toimii
sähköllä, osa on käsikäyttöisiä. Jos äidin on tavoitteena lypsää vain silloin
tällöin ja vain vähän maitoa kerrallaan, käsikäyttöinen pumppu on hyvä. Jos
taas tarkoitus on lypsää usein ja paljon, esimerkiksi keskosvauvojen sairaalahoidon aikana, on sähkökäyttöinen pumppu kätevä.
Rintapumppua hankittaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten pumppu toimii ja voiko sillä lypsää samaan aikaan molemmat rinnat tai voiko sitä
käyttää samaan aikaan, kun imettää toisesta rinnasta.
Hyvä rintapumppu on helppo koota ja pitää puhtaana. Kaikki maidon kanssa tekemisissä olevat osat pitäisi voida keittää tai steriloida automaattisessa
sterilisaattorissa. Hyvässä rintapumpussa voi säätää sekä imutehoa että nopeutta. Käsikäyttöisessä pumpussa nämä säätyvät usein lypsäjän käsityönä,
sähkökäyttöisissä pumpuissa on kaksi eri säädintä. Useissa rintapumppumalleissa on rintaa vasten tulevissa suppiloissa silikoniset pehmusteet. Pehmusteiden tarkoitus on hieroa rintaa ja antaa miellyttävää stimulaatiota rinnoille.
Toiset äidit pitävät niitä hyödyllisinä, toisten mielestä ne vähentävät maidon
herumista.
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21.6 Kantoliina tai kantoreppu
Kantovälineet eivät suoranaisesti ole imetyksen apuvälineitä, mutta niistä on
monissa perheissä paljon iloa ja hyötyä imetyksen eri vaiheissa. Usein itkuinen vauva rauhoittuu kannettaessa. Kantaessa myös se vanhemmista, joka ei
imetä, voi kokea läheisyyttä ja hellyyttä vauvojen kanssa. Liinassa tai repussa
kantaminen säästää vanhemman käsivoimia, selkää ja hartioita. Samaan kantoliinaan saa kaksikin vauvaa, mutta toisinaan voi olla hyvä kantaa vauvoja
erikseen, niin jokainen vauva saa myös yksilöllistä huomiota.
Hyvä kantoväline on sellainen, jossa vauvan on mahdollista olla kippurassa ja
jossa vauvan jalat ovat riittävän leveästi, niin sanotussa sammakkoasennossa.
Vauvan paino jakautuu aikuisen lantiolle, ei pelkästään hartioille ja vauva on
lähellä aikuista.
Opastusta kantovälineisiin saa Kantoliinayhdistyksestä. Monet monikkoperheet jakavat myös mielellään neuvoja ja apua kantovälineistäkin.
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