
Vauva-arjen pelastuspakkaus

Synnytystä ennen voi olla vaikea miettiä
lapsivuodeaikaa. Millaisia ne ensimmäiset viikot
vauvan kanssa tulee olemaan. Miten imetys
onnistuu kun perheessä saattaa olla myös muita
pienokaisia? Miten kotityöt ja ruoanlaitto?
Tukiverkosto?

Lapsivuodeaikaan kannattaa valmistautua
etukäteen, niin kotiin palaaminen vauvan kanssa
sujuu paremmin. Voit kokoa itsellesi
imetyspisteelle pienen vauva-arjen
pakkauksen, joka helpottaa imetystä ja tuo
sinulle ja vauvallesi mukavuutta, sujuvuutta.

Tehtävä: Vauva-arjen suunnitelma

Tässä vaiheessa kannattaa miettiä omia ja perheen tarpeita synnytyksen
jälkeen alla olevien esimerkkien avulla.

• Miten arkiasiat hoidetaan silloin, kun vastasyntyneen arki täyttää päivät?
Ennen Kuin rutiinit alkavat enemmän ohjata päiviä.
• Kuka voisi silloin auttaa kaupassa käymisessä tai ruuanlaitossa jos
kumppani on töissä?
• Voisiko ystäville vinkata vanhasta rotina-perinteestä, jolloin vastasyntyneen
perheelle tuodaan ruokaa jäämättä sen kummemmin viettämään aikaa?
•  Millä tavoin voisit muuten helpottaa arkeasi synnytyksen jälkeen?

Alla olevat kysymykset auttavat orientoitumaan lapsivuodeaikaan ja voit
laittaa mietintämyssyn päähän uusien ruutiinien ajattelemiseksi.

• Kuka käy kaupassa:

• Kuka pesee pyykkiä:

• Kuka tekee ruuan:

• Kuka hoitaa tiskit:

• Kuka siivoaa:

• Mitä välttämättömiä vauvatarvikkeita tarvitaan? Kuka ne hankkii?



• Mitä synnyttänyt tarvitsee synnytyksen jälkeen? Isot siteet voivat olla
tarpeen, imetystee? Rintapumppu, liivinsuojat, rintavoidetta, muuta?

• Kuka voi viedä vanhempia lapsia päiväkotiin/ kouluun/harrastuksiin yms?

• Mitä rutiinia halutaan ylläpitää vanhempien lasten kanssa vauvan syntymän
jälkeen:

• Missä voi käydä vauvan ja sisarusten kanssa päivällä (esim. perhekerho,
avoin päiväkoti, perhekahvila tai imetystukiryhmä):

• Mistä saat tarvittaessa apua imetyksen kanssa:

• Kuka voi auttaa arkiaskareissa päivisin:

• Kuka voi auttaa arkiaskareissa iltaisin:

• Miten eri tavoin voidaan hoitaa kaikkien perheenjäsenten nukkuminen?
Aluksi on tärkeää, että kaikki saavat nukuttua tavalla tai toisella. Kirjatkaa
miten vanhemmat saavat vähintään yhden vähän pidemmän (3h?) unijakson,
jos on tarvetta. Päivällä ja/tai yöllä? Aikaisin vauvan kanssa nukkumaan
ensimmäinen yön unipätkä, joka usein pisin? Päiväunilla vauvan kanssa?
Tukihenkilö käy pitkällä vaunulenkillä?

• Kirjatkaa missä paikoissa kumppani voi nukkua, että hän saa levättyä.
Levänneenä hän jaksaa auttaa paremmin.

• Kun kumppani tulee töistä kotiin, miten toimitaan? Molemmat vanhemmat
ovat todennäköisesti väsyneitä ja kaipaavat hengähdystauon.
Tässä vaiheessa on hyvä miettiä miten kummatkin vanhemmat saavat
hengähdyksen myöhäisenä iltapäivänä. Saako esimerkiksi työssäkäyvä ensin
hengähtää 15-30 minuuttia kotona ja sen jälkeen kotona ollut vanhempi saa
hengähtää hetken? Pienikin hengähdys, vaikka vain 15-30 minuuttia, auttaa
jaksamaan illan.



Vauva-arjen pakkaus imetystaipaleelle

Mitä sinun vauva-arjen pakkaukseen tulisi? Tumma suklaa lisää tutkitusti
oksitosiinin tuotantoa. Sitä ainakin, vai mitä? ;)

Imetysvaltakunta

Imettämisen aikaan tulee usein jano. Jano tulee kuitenkin usein juuri silloin,
kun sinulla on hyvä asento ja vauva on jo alkanut imemään. Tämän vuoksi
sinun kannattaa pitää juotavaa valmiina siellä, missä imetät. Koska alussa
imettäminen vie paljon aikaa, niin miksi et kokoaisi itsellesi imetysvaltakuntaa?
Imetyspisteeseen kannattaa varata juuri sitä juotavaa, mutta myös syötävää ja
tekemistä. Ja sitä oksitosiinia nostattavaa tummaa suklaata voi sinne varata.

Kuvassa imetyspakkaukseni omalta imetystaipaleeltani. (Sisältää suklaata,
taatelipatukoita, vesipullon, pikakahvia, lukemista, ompelutarvikkeet,
rinnanlämmittimet, pieni puuvillapyyhe, rintaliivinsuojat, lanoliinivoidetta jne). :)




