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1. ODOTTAVAN ÄIDIN RYHTIMUUTOKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

HORMONITOIMINTA           NIVELTEN LÖYSTYMINEN

LIHASTASAPAINO JA LANTION ASENTO

TASAPAINO

Tasapainoinen asento seistessä:
-Nilkka, polvi, lonkka, olkapää ja korva luotisuorassa
-Lannenotko korkeintaan kämmenen vahvuinen
-Kannattele vatsalihaksilla kasvavaa vatsaasi

Ryhdikäs istuma-asento:
-Nojaa lanneselkä selkätukea vasten
-Jalat tukevasti alustalla
-Pää keskiasennossa



MAHDOLLISET ONGELMAT RASKAUSAIKANA JA SEN JÄLKEEN

SELKÄKIPU

Ylävartalo siirtyy taakse ja 
lannenotko syvenee

Vatsa- ja pakaralihaksia 
jännittämällä ryhti 
korjaantuu



MAHDOLLISET ONGELMAT RASKAUSAIKANA JA SEN JÄLKEEN

HARTIAKIPU Rintojen kasvu, kännykän käyttö, ergonomia

TURVOTUS Venyttyneet laskimosuonet

VIRTSANPIDÄTYSKYVYTTÖMYYS Sikiön kasvu, hormonitoiminta, 
venyttyneet lantionpohjan kudokset

LASKEUMA Synnytyksen jälkeen, venyttyneet lantionpohjan
kudokset, raskauden aiheuttama kuormitus



2. RASKAUSAJAN LIIKUNTA 

SUOSITUSTEN MUKAINEN LIIKKUMINEN:

Ennaltaehkäisee selkä- ja niskahartiakipuja , jalkojen
turvotusta, suonikohjuja, liiallista painonnousua

Parantaa fyysistä suorituskykyä ja auttaa kestämään
raskauden aiheuttaman fyysisen rasituksen

Nopeuttaa synnytyksen jälkeistä fyysistä palautumista

Kohentaa mielialaa ja lisää stressinsietokykyä

Vaikuttaa suotuisasti verenpaineen hallintaan ja vähentää riskiä
sairastua raskausmyrkytykseen

Sekä ennen raskautta että raskausaikana harrastettu liikunta
ehkäisee raskausajan diabeteksen kehittymistä

Ehkäisee sikiön suurikokoisuutta





Raskaudenaikainen
painonnoususuositus:

normaalipainoisilla (ennen
raskautta BMI 20-26 kg/m²) 
on 11.5-16kg

alipainoisilla (BMI <20 kg/m²) 
12.5-18 kg

ylipainoisilla (BMI > 26 kg/m²) 
7-11.5 kg tai mikäli ylipainoa
on paljon jo ennen raskautta, 
painon ei tulisi nousta lainkaan
raskausaikana







Liikunnallisesti aktiiviset voivat jatkaa liikkumista kuten ennenkin, keventämällä
harjoittelua voinnin mukaan. Huomioi liikkuessa raskauden aiheuttamat 
muutokset ja mm.hormonitoiminnan aiheuttava nivelten ja sidekudoksen 
löystyminen. 

Suositeltavia liikuntalajeja

ovat hyötyliikunta, kävely, sauvakävely, kevyemmät raskaana oleville suunnatut 
ryhmäliikuntatunnit, uinti/vesijuoksu, hiihto, kuntosali, kuntopyöräily, tanssiminen, 
vesijumppa, raskausjooga, raskauspilates, venyttelyt ja rentoutus.

Vältettäviä liikuntamuotoja

ovat tapaturma-alttiit lajit (esim. pallopelit, kontaktilajit, laskettelu, ratsastus), 
liikuntamuodot joissa kohtu voi joutua voimakkaaseen hölskyvään
liikkeeseen  (esim. raskaammat ryhmäliikuntatunnit, juoksu, hyppiminen) tai 
puristukseen esim. vatsamakuu tai missä vatsaonteloon kohdistuu pitkiä aikoja kovaa 
painetta (esim. pitkät lankutukset, hengityksen voimakas pidättäminen liikkuessa)

Liikunnan vasta-aiheita

ovat verenvuoto, hoitoa vaativat supistukset, lapsiveden meno,
raskausmyrkytys, eteisistukka. Liikuntaa tulee harrastaa maltillisesti ja keskustella 
lääkärin kanssa jos todetaan istukan vajaatoiminta, korkea verenpaine, 
monisikiöraskaus tai sikiön huono kasvu.





3. a) LANTIONPOHJAN LIHASTEN RAKENNE, TUNNISTAMINEN
JA LIHASKUNNON MERKITYS

Lantionpohjan lihakset ovat tahdonalaisia lihaksia.
Lihakset tukevat virtsarakkoa, emätintä, kohtua ja peräsuolta.
Vahvat ja kiinteät lantionpohjan lihakset reagoivat herkemmin   
venytykseen = parempi seksuaalinen stimulus
Lantionpohjan lihasten säännöllinen harjoittelu ennaltaehkäisee 
virtsanpidätysongelmaa ja kohdun laskeumaa.
Harjoituksia voi jatkaa heti synnytyksen jälkeen.



SORMITESTI

OXFORD GRADING (1-5)

0 ei supistusta
1 aavistuksenomainen supistus
2 heikko supistus
3 kohtalainen supistus ja liike ylöspäin
4 hyvä supistus ja sormen/sormien imaisu
5 erinomainen supistus, sormeen/sormiin takertuminen ja liike ylös

Ponnistusta vaativaa liikuntaa ei suositella ennen kuin taso 3 on saavutettu!



3. b) LANTIONPOHJAN LIHASTEN HARJOITUKSIA

Tunnistusharjoitus:
Supista kevyesti takimmaisia lantionpohjan lihaksia
aivan kuin yrittäisit sulkea peräaukon.
Lisää supistusta sulkemalla kevyesti virtsaputken ja emättimen.
Pidä pakarat, reidet ja vatsa rentoina.
Hengitä vapaasti.
Rentouta vaiheittain, päinvastaisessa järjestyksessä

Harjoittele 
Monipuolisesti eri alkuasennoissa ja eri nopeusvoimilla
Säännöllisesti oikeanlaista supistusta, esim.5-6 toiston sarjoissa. 
Max.30 toistoa/päivä.
Pidä harjoittelussa 1-2 lepopäivää viikossa, tarvittaessa useamminkin jos 
lihakset ylirasittuvat harjoituksista. 
Koko raskauden ajan ja jatka heti synnytyksen jälkeen

Keskity ERITYISESTI lantionpohjan lihasten 
rentoutumiseen
- näin opetat lantionpohjaa rentoutumaan tulevassa 

synnytyksessä -> avautumisvaiheen ja ponnistusvaiheen 
pituus on lyhyempi, repeämien riski vähäisempi

- etsi itsellesi parhaiten sopivat rentoutumisasennot
Leuan/purentalihasten rentouttaminen ja rauhallinen 
palleahengitys rentouttavat lantionpohjaa. 



Maksimivoimaa tarvitaan voimakkaissa ponnistuksissa, 
yhdistä supistus esim. nostotilanteisiin.

Kestovoimaa tarvitaan päivittäisessä liikkumisessa, 
voit harjoitella vaikkapa kävelyn aikana.

Nopeusvoimaa tarvitaan äkillisissä ponnistuksissa (aivastus, 
yskiminen). Aktivoi lantionpohjan lihakset aina ennen 
yskäisyä, aivastusta tm.ponnistusta. Näin lantionpohjan 
lihakset aktivoituvat automaattisesti ponnistustilanteissa.



LANTIONPOHJAN HARJOITUSVÄLINEET
mm. apteekeista, seksuaaliterveyskaupoista
esim. harjoituskuulat (RFSU care Geisha Single Ball 
Trainer, ), COME-lantionpohjan harjoitusväline, 
Aquaflex-harjoituskuulat, Educator, 

Harjoittelu aluksi selinmakuulla tai muussa itselle
helpossa asennossa, jatkossa seisten, kyykyssä ja
arkiaskareissa. saa
Lihasvoiman lisääntyminen esim. kuulien avulla perustuu
siihen, että harjoiteltaessa kehittyy vähitellen opittu
refleksi pitää kuula emättimessä ja lihasvoima lisääntyy. 

Virtsasuihkun katkaisun avulla saat myös tietoa lantionpohjan lihasten 
toimintakyvystä. Tee tämä kokeilu vain n. kerran kk:ssa, 
älä tee harjoituksena! 



Elvie Kegel trainer (kännykkäohjelma)

Perifit (kännykkäohjelma)
iner

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0022/8304/4922/products/Perifit-renders-02032017-6sdvs_1512x_8088410c-7627-4d87-9ec6-c862f73d0eda.png?v=1524747063


SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN

Venyttyneet lantionpohjan lihakset 3-4kk- vuosi
(virtsaamis- ja ulostusvaivat)

Sidekudokset 1-2 vuotta 

Venyttyneet vatsalihakset 4 vk-vuosi 

Löystyneet nivelet 3-4 kk

Verenkierto ja hengitys 3 vk

Synnytyskanavan venyttyneet seinämät 3-4 vk

Suuri kohtu 6 vk (vuoto 2-4 vk)

Hormonien eritys 4-6 vk

Painon muutos
synnytyksessä 5-6 kg



3. c)  VATSALIHASERKAUMA RASKAUSAIKANA JA        
SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

Vatsalihakset ja niiden tehtävät:

Vatsalihakset koostuvat neljästä eri lihasryhmästä:

1. poikittainen vatsalihas (syvä vatsalihas)
keskivartalon tuki

2. ja 3. ulompi ja sisempi vino vatsalihas
vartalon kierto ja sivutaivutus

4. suora vatsalihas 
(”six back” pinnallisin vatsalihas, kuvassa)

rintalastan ja häpyliitoksen 
lähentäminen toisiinsa

Raskauden aikana keskivartalon alueelle kohdistuu voimakas 
venytys, sen seurauksena suoran vatsalihaksen 
tukikalvo (linea alba) ja muut sidekudosrakenteet VENYTTYVÄT
navan kohdalta n.2cm:n leveydestä jopa yli 10 cm:n.

Tämä on normaali raskauteen liittyvä fysiologinen muutos.
Muutos on YKSILÖLLINEN

Kuvan lähde: www.lakeviewphysio.ca

http://www.lakeviewphysio.ca/


Venyttymän ehkäisemiseksi raskausaikana on syytä aktivoida lantionpohjanlihaksia ja 
poikittaista vatsalihasta sekä niiden vastavaikuttajia selkälihaksia. Tärkeää on myös keskittyä 
neutraalin asennon ylläpitämiseen sekä selän ja kylkien venyttelyyn. 

Huomioi kuormituksen kohdistuminen keskivartaloon 

Synnytyksen jälkeen harjoittelu tulee aloittaa lantionpohjanlihaksista ja poikittaisesta 
vatsalihaksesta. Nämä harjoitteet voit aloittaa heti synnytyksen jälkeen. Tee sormitesti 
lantionpohjanlihasten toiminnan varmistamiseksi. Raskauden ja synnytyksen jälkeen on hyvä 
aloittaa liikkuminen kevyesti omia tuntemuksia kuunnellen. 



Kuvassa testiliike, jolla voit testata synnytyksen jälkeen kalvon palautumisen. 
Tunnustele kalvo koko matkalta miekkalisäkkeestä häpyliitokseen asti. Keskilinjan 
tulisi olla levossa napakka kauttaaltaan. 

Sidekudosrakenteiden palautuminen voi viedä jopa 1-2 vuotta. Nopeinta 
palautuminen on pari kuukautta synnytyksen jälkeen. Myös imetyshormonit 
vaikuttavat sidekudosrakenteiden palautumiseen. Mikäli epäilet että kalvo ei ole 
palautunut normaalisti, keskustele asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa 
lisätiedon saamiseksi.



Vatsalihaserkauman tunnistaminen

 Hauras iho, leveä napa, paljon raskausarpia keskilinjan ympärillä

 Pehmeyttä keskilinjassa, sormet uppoavat syvälle mahaan

 Ponnistaessa tulee harjanne tai kuoppa keskilinjaan

 ”pömppövatsa”, jota ei saa vedettyä sisään

 Selkäoireet

 Lantionpohjan oireet

 Palautuminen on yksilöllistä, YKSILÖLLISET HARJOITUSOHJEET

 Tärkeintä on TOIMINTA ja HALLINTA, ei keskilinjan leveys



4. ERGONOMIA

KUINKA SÄÄSTÄT SELKÄÄSI

Nostotilanteissa vältä kurkottelua ja kumartelua, alaselän pyöristämistä. 
Kyykisty alas ja nosta taakka aina lähellä itseäsi selkä suorana. Käytä apuna
toispolviseisontaa, polviseisontaa tai yhden jalan kyykkyä

Lasta kantaessasi tue lapsi vartaloasi vasten (hyödynnä
rinta/kantoreppua tai kantoliinaa)



KUINKA SÄÄSTÄT SELKÄÄSI

LASTENVAUNUT
Huomioi että hartiasi pysyvät rentoina ja 
selkäsi suorana työntäessäsi lastenvaunuja

HOITOTASO
n. 10 cm. alle kyynärpäiden korkeuden tai lantion  
korkeudella jotta voit tukeutua lantiolla 
hoitotasoon 



IMETYSASENTO/LAPSEN SYÖTTÄMISASENTO

Istuessa jalat tukevasti alustalla ja selkä selkänojaa vasten. Tarvittaessa tue
lannenotkoa pyyheliinarullan tai pienen tyynyn avulla

Imetyshetki on tärkeä sekä äidille että lapselle, siksi äidin asennon on oltava
mahdollisimman rento ja mukava (vaikutus hartiajännitykseen ja maidontuloon)

Apuna voi käyttää esim. imetystyynyä tai tavallisia tyynyjä. Imetysasentoa kannattaa
vaihtaa mahdollisimman usein.  

Tue lapsi vartaloasi vasten ja  istuma-asennossa lasta kannatteleva kätesi reittä tai         
tuolin/sohvan käsinojaa vasten



5.RENTOUTUMINEN

RASKAUDEN AIKANA

Vältä selinmakuuta, koska silloin kohtu painaa suuria verisuonia, mikä voi
aiheuttaa sydämen tykytystä, huimausta tai päänsärkyä sekä voi
hankaloittaa lapsen hapensaantia.

Hengitystä syventämällä vaikutat hermoston toimintaan, ruoansulatukseen
sekä verenpaineen ja tunne-elämän säätelyyn.

Normaalin hengityksen tunnistat vatsan alueen rytmisestä liikkeestä.                       
Pallealihaksen avulla voit tehostaa hengitystäsi. Sisäänhengittäessäsi
pallea vetäytyy alaspäin, jolloin vatsa laajenee ja uloshengittäessä pallea
nousee ylös, jolloin vatsa painuu takaisin.



SYNNYTYKSESSÄ

Asentoja vaihtamalla ja rauhallisesti kävelemällä voit lievittää avautumisvaiheen kipua. 
Hyödynnä tens-kipuhoitoa, terapiapalloa, keinutuolia, suihkua/ammetta ja kylkimakuuta. 
Supistusten aikana tukeudu pöytään/seinään tai halausotteella isää/tukihenkilöä vasten.

Avautumisvaiheen aikana voi isä /tukihenkilö hieroa äidin selkää.

Ponnistusvaiheessa, supistusten välillä, isä/tukihenkilö voi kontrolloida äidin hengityksen
tasaisuutta.

Oman kehon kuuntelu on tärkeintä, se säästää voimia ja jopa tuottaa niitä. Näin kipuakin
on helpompi kestää.

Synnytystä voi verrata rasittavuudeltaan 'maraton-juoksuun'.

Lähde: www.natural-motherhood.com Lähde: www.prolifeinfo.ieLähde: www.alwin-bathware.com





http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.minbebis.com/bebis_inhandla.html&ei=n_q9VPu5CcLhywP6m4LoDg&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNEKKy3oj9gRCc2he9O0qGagD5ORtw&ust=1421822829929750


Hyödyllisiä linkkejä
 http://www.pshp.fi/fi-FI/Raskaus_ja_synnytys

 http://www.pelvicus.fi/

 https://www.aitiysfysioterapia.fi/

 https://bailamama.fi/

 http://www.tampereennapapiiri.fi/

 https://maukaste.fi/

 http://kantoliinayhdistys.fi/yhdistys/index.html

 https://www.ilosi.fi/

 http://www.mobiilifysioterapia.fi/

 http://malmareena.fi/

 http://www.bebesinfo.fi/

 https://www.trainingcorner.fi/RaskausliikuntaOpas.pdf

 https://www.easyfit.fi

 https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle

 https://www.terveyskyla.fi/naistalo

 https://spinningbabies.com/

 https://neuvokasperhe.fi/liikunta/raskaus-ja-imetysajan-liikkuminen

 http://aktiivinensynnytys.fi/

 https://imetys.fi/

 https://olennainen.me/verkkokauppa/

http://www.pshp.fi/fi-FI/Raskaus_ja_synnytys
http://www.aitiysfysioterapia.fi/
https://bailamama.fi/
https://bailamama.fi/
http://www.tampereennapapiiri.fi/
http://kantoliinayhdistys.fi/yhdistys/index.html
http://kantoliinayhdistys.fi/yhdistys/index.html
http://malmareena.fi/
http://malmareena.fi/
http://malmareena.fi/
http://malmareena.fi/
http://malmareena.fi/
https://www.easyfit.fi/
http://malmareena.fi/
http://malmareena.fi/
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