
Karoliina Aholin

Opas puolisolle 
imettävän äidin tukemiseen

Imetyksen tuki ry



Imetyshormonit
Oksitosiini saa kohdun supistumaan ja 
maidon herumaan. Se on myös hormoni, 
joka nostattaa tunteet pintaan.

Prolaktiini auttaa muodostamaan mai-
toa. Runsaimmillaan prolaktiinituotanto 
on aamuöisin ja varhain aamulla. Kan-
nusta äitiä imettämään tai lypsämään 
tuolloin, mikäli maidontuotanto tarvitsee 
tehostusta.

Rinnat toimivat kysynnän ja tarjonnan 
puitteissa: mitä enemmän ja useammin 
rinnat tyhjenevät, sitä enemmän ne tuot-
tavat maitoa. Rinnat eivät koskaan ole 
täysin tyhjät, vaan ne tuottavat kaiken 
aikaa lisää maitoa, silloinkin kun vauva 
imee. Täydet rinnat lähettävät viestiä, 
että maitoa on liikaa ja tuotantoa on vä-
hennettävä.

Ihokontakti
Ihokontaktissa vauva otetaan vaippasil-
laan omaa ihoa vasten esim. paidan alle. 
Vauvan ja vanhemman oksitosiinieritys 
lisääntyy. Vauva rauhoittuu, hän kuulee 
tutut sydänäänet. Hänen verensokerinsa 
pysyvät parempina, hänellä on mukavan 
lämmin ja ihokontakti tukee vauvan luon-
taisia vaistoja hakeutua rinnalle ja tarttua 
hyvällä otteella rinnasta. Lasta voitte pi-
tää ihokontaktissa myös kantoliinassa. 
Äidillä ihokontakti auttaa tehostamaan 
imetystä ja puolisolla luomaan suhdetta 
vauvaan.

Imetysasento
Hyvässä imetysasennossa äidillä on rento 
olla. Imetystuokio voi tarjota mahdollisuu-
den äidillekin levätä. Voitte yhdessä katsoa 

äidille mukavan paikan ja sen jälkeen aut-
taa vauvan rinnalle.

Hyvässä asennossa vauvan selkä on 
suorana ja vauvan ja äidin mahat ovat 
vastakkain. Vauva kallistaa päätään taak-
sepäin ja avaa suutaan isolle, aivan kuten 
juodessamme lasista vettä kallistamme 
päätämme. Katsokaa onko vauvan nenän-
pää äidin rinnanpään kohdalla. Jos suu ei 
avaudu tarpeeksi, vauvaa voi siirtää jal-
kojensa suuntaan noin 10 cm ja kokeilla 
uudestaan. 

Takanoja-imetysasento
Rento ja äidin kädet vapauttava asento on 
takanoja, jossa äidin selän taakse ja käsien 
alle asetaan tyynyjä tueksi. Äiti käy mu-
kavasti puoli-istuvaan asentoon. Vauva 
asetetaan mahalleen äidin vatsalle, kasvot 

”Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki” 
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rinnan kohdalle. Tässä vauvaa ei tarvit-
se juurikaan kannatella, lähinnä tukea ja 
takanojassa vauva kykenee itse hakeutu-
maan rinnalle.

Vauva ei tartu rintaan,  
ime tai syö kunnolla
Lapsen kykenemättömyys tarttua rintaan 
turhauttaa paitsi äitiä, myös vauvaa. Syi-
nä voivat olla pinkeäksi täyttynyt rinta, 
jolloin äiti voi lypsää rinnanpään aluet-
ta tyhjemmäksi, jotta se olisi pehmeä ja 
helppo tarttua. Kudosturvotusta voi puo-
lestaan vähentää painamalla sormenpäil-
lä nännipihan aluetta rintakehää kohti, 
jolloin rinnanpää pehmenee. Suurien rin-
tojen kohdalla puoliso voi auttaa harso-
rullan rinnan alle, joka kohottaa ja tukee 
rintaa imetyksen ajan.

Riittääkö maito?
1. Vastasyntyneen pihkakakka muuttuu 

ensipäivien aikana keltaiseksi maitoka-
kaksi. Vauva ulostaa päivittäin.

2. Pissavaippoja kastuu vähintään 5 kpl/
vrk 4 vuorokauden iästä lähtien.

3. Vauva saavuttaa syntymäpainonsa kah-
den viikon iässä. Alussa painoa tulisi 
tulla n. 170 g/vko.

4. Vauva syö vähintään 8 krt/vrk.

Jos turvamerkit eivät täyty, tehosta ime-
tystä.

Imetyksen tehostaminen:
 ★ Lisää ihokontaktia
 ★ Tarkasta imuote
 ★ Lisää imetyskertoja

Huom! Väsynyt vauva tarvitsee ravintoa 
jaksaakseen olla rinnalla. Vauvaa voi vir-
kistää tarjoamalla lypsettyä maitoa, korvi-
ketta antaessa äidin tulisi lypsää vastaava 
määrä pois rinnasta.

Lisämaitoa voi tarjota imetysapulait-
teella, lusikalla, ruiskulla tai kupista hör-
pyttäen.

Imetys sattuu
Äidin tuntemuksia on tärkeä uskoa. Vaikka 
imuote näyttäisi ulkoa katsottuna oikealta 
mutta äitiin sattuu, on imuotteessa jotain 
korjattavaa. Jos imuote on väärä, rinnan-
pää voi muotoutua muistuttamaan huu-
lipunapuikkoa, olla väriltään valkoinen 
tai ärhäkän punainen ja voi olla haavai-
nen. Vaarana on, ettei rinta tyhjene kun-
nolla, eikä maitoa siirry rinnasta lapseen 
tarpeeksi. Tällöin vauvan ote irrotetaan 
rinnalta ja imetystä yritetään uudelleen. 
Muutamia syitä huonoon imuotteeseen 
voivat olla tutin tai tuttipullon käyttö, ki-
reä kielijänne tai kireä huulijänne.

Maito ei tahdo herua
Puoliso voi auttaa oksitosiinirefleksin 
laukeamisessa hieromalla äidin selkää 

peukaloilla selkärangan molemmin puo-
lin pyörivin liikkein niskasta lapaluiden 
kärkiin asti noin 2–3 minuuttia. Tämä saa 
maidon herumaan helpommin. Lisäksi 
rinnan päällä voi pitää lämmintä kaura-
tyynyä ja äiti voi tehdä mielikuvaharjoi-
tuksia esim. virtaavasta joesta. 

Ihmeellinen äidinmaito
Äidinmaito sopeutuu ympäristön lämpöti-
loihin. Helteellä imetetty vauva ei tarvitse 
vettä, vaan äidinmaito muuttuu itsessään 
vesipitoisemmaksi.

Vauva tutustuu uusiin makuihin äidin-
maidon kautta. Äidinmaito on aina hyvää, 
halutessaan äiti voi vaikuttaa myönteises-
ti maidon laatuun valitsemalla hyviä ras-
voja omaan ruokavalioonsa.

Lapsen kasvaessa maito ei köyhdy, 
vaan mukautuu lapsen tarpeisiin.

Äidinmaito on sulaa hyvin. Tämän 
vuoksi vauva viihtyy usein rinnalla, jol-
loin rinta saa tarpeeksi stimulaatiota ja 
tyhjenee usein, mitkä ovat avaintekijät 
hyvin alkavalle imetykselle. 

Puolisona teet äärimmäisen tärkeää 
työtä. Sinulla on mahdollisuus suojella 
imetystä, rauhoittaa niin vauvaa kuin äi-
tiäkin ja kuiskata vielä kerran; meillä ei 
ole mikään kiire, yritetään uudestaan. �

Opas on osa opinnäytetyötä Puoliso imettävän 
äidin tukijana. Lahden ammattikorkeakoulu, Hoi-
totyön koulutusohjelma. 2016
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ihokontakti, tiheän imun kausi, rintatulehdus, taaperoimetys, sammas, imetyshormonit, 
lapsentahtisuus, hörpytys, tiehyttukos, heruminen, imetysapulaite, Raynaudin syndrooma, 

imetystukiryhmä, riittääkö maito?, korvikekoodi, käsinlypsy, osittaisimetys, tandemimetys, 
nälkämerkit, maidonluovutus, suihkutissit, rintalakkoilu, julki-imetys, äidinmaidon säilytys, 

onnistunut imetys, pulauttelu, prolaktiini, oksitosiini, ihokontakti, tiheän imun kausi, rintatulehdus, 
taaperoimetys, sammas, imetyshormonit, lapsentahtisuus, hörpytys, tiehyttukos, heruminen, 

imetysapulaite, Raynaudin syndrooma, imetystukiryhmä, riittääkö maito?, korvikekoodi, käsinlypsy, 
osittaisimetys, tandemimetys, nälkämerkit, maidonluovutus, suihkutissit, rintalakkoilu, julki-
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heruminen, imetysapulaite, Raynaudin syndrooma, imetystukiryhmä, riittääkö maito?, 
korvikekoodi, käsinlypsy, osittaisimetys, tandemimetys, nälkämerkit, maidonluovutus, suihkutissit, 

rintalakkoilu, julki-imetys, äidinmaidon säilytys, onnistunut imetys, pulauttelu, prolaktiini, 
oksitosiini, ihokontakti, tiheän imun kausi, rintatulehdus, taaperoimetys, sammas, imetyshormonit, 

lapsentahtisuus, hörpytys, tiehyttukos, heruminen, imetysapulaite, Raynaudin syndrooma, 
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taaperoimetys, sammas, imetyshormonit, lapsentahtisuus, hörpytys, tiehyttukos, heruminen, 
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Lisäapuja saat:
Oma neuvola ja synnytyssairaala

Imetyksen tuki ry
• Imetystukiryhmät
• Imetystukipuhelin
• Verkkotuki

www.imetys.fi 


