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Onko lapsellasi vatsakipuja? Eri syistä johtuvat vatsakivut ovat 
yleinen vaiva lapsilla. Lasten kipujen taustalta löytyy kuitenkin 
vain harvoin vakavia sairauksia. Osa kivun aiheuttajista voi olla 
toiminnallisia häiriöitä. Lapsen kasvun peruspilarit eli turvallinen 
ympäristö, riittävä lepo ja terveellinen ravinto eivät ole nykyään 
itsestään selviä asioita. Vatsakivun aiheuttajana voi olla stressi 
ja jännitys, kotona tai koulussa. Vatsa- ja suolisto ongelmat 
ovat lisääntyneet  länsimaissa tuntemattomasta syystä nopeasti. 
Aiemmin tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD) esiintyi lä-
hinnä aikui silla, mutta nyt potilaana voi olla nuori lapsi. Asiaa 
tutkitaan, voiko syynä olla ylihygieenisyys, antibioottien runsas 
 käyttö, geneettiset tekijät tai muu vaikuttaja kuten ravinto. Syy 
lapsen vaivaan on tärkeä selvittää, jotta siihen saadaan oikean-
laista apua!

Vatsan hyvinvoinnin pilarina on myös oikeanlainen ravinto. 
Käsittelemme tässä numerossa oikeanlaisten välipalojen merkitys-
tä lapsen terveyteen ja jaksamiseen.

Kerromme myös vauvan viesteistä ja niiden tulkinnasta, syn-
nyttäneen äidin toipumisesta, niin fyysisesti kuin henkisesti. 
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Lapsen kastelun ja umme tuksen hoito
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oksi ja kakka-autojen form

ulakuskiksi?

Lapsilla on kasvavassa määrin lasten rakon ja suolen toimintahäiriöitä. 
 Toiminnallinen kastelu ja ummetus eivät ole sairauksia. Niiden ensisijainen 
 hoito ei ole lääkehoito, vaan arjen tapa-asioissa ohjaaminen.
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L
asten rakon ja suolen toimintahäiriöistä, joiden 
taustalla ei voida todeta elimellistä syytä, aiheutuu 
harmia yhä useammalle lapselle. Normaalisti lapsi oppii 
kuivaksi keskimäärin 2–5-vuotiaana ja alle 5-vuotiaan 

pissavahinkoja ei pidäkään vielä määritellä kasteluksi ellei lapsi ole 
jo ollut täysin kuiva vähintään 6 kk ja alkanut uudelleen kastella. 
Eri tutkimusten mukaan koulun aloittavista 7-vuotiasta lapsista 
15,5–21,8 % kastelee vähintään kerran viikossa joko yöllä tai 
päivällä. Kastelu vähenee iän myötä, mutta 0,5–1 % kastelee vielä 
aikuisiässäkin. Ummetusta ja eriasteista suolentoiminnan hitautta 
sekä siihen liittyvää tuhrimista esiintyy jopa 29 % lapsista. 
Lapsella, jolla on kastelua, on usein myös jonkin asteista suolen 
toimintahäiriötä. Ummetus on paljon muutakin kuin perinteinen 
kova kakka. Diagnosoinnin apuna kannattaa käyttää Bristolin 
luokitusta (taulukko 1) ja Roma III kriteerejä (taulukko 2). 

Vaikutus lapsen itsetuntoon
Rakon ja suolen toimintahäiriöt liittyvät niiden anatomisen si-
jainnin vuoksi läheisesti toisiinsa ja kansainvälisessä kirjallisuudes-
sa käytetäänkin yleisesti termiä ”Bladder and Bowel Dysfunction” 
(BBD). Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa päiväkastelevista lap-
sista, joilla oli myös suolen toimintahäiriötä, 30 % tuli kokonaan 
kuivaksi, kun suoli saatiin toimimaan moitteettomasti ja kaikilla 
kastelu väheni merkittävästi, yökastelijoiden kohdalla vastaava 
luku oli 17 %.

Rakon ja suolen toimintahäiriöt ja niistä aiheutuva kastelu ja 
tuhriminen vaikuttavat lapsen itsetuntoon, minäkuvaan ja myös 
koulumenestykseen. Ne ovat erittäin salattavia ja hävettäviä vaivo-

ja ja saavat lapsen suhtautumaan kielteisesti vessassa käynteihin. 
Lapsilla, jotka eivät hallitse suolen ja rakon toimintaansa, 

on myös todettu olevan keskimääräistä enemmän 

Lapsen kastelun ja umme tuksen hoito

Taulukko 1. BriSToLin uLoSTeLuoKiTuS Taulukko 2.

romA iii KriTeeriT, KySeeSSä on ummeTuS, Kun
VäHinTään KAKSi SeurAAViSTA oireiSTA eSiinTyy

1. vähemmän kuin kolme kakalla käyntiä viikossa

2. tuhrimista kerran viikossa

3. kova kakka ja/tai kakkaaminen on kivuliasta

4. kakan kertyminen suolistoon, ei tyhjene koskaan kunnolla, 
 kakka on usein savimaista ja tarttuvan tahmaista

5. peräsuolessa kakkaa (normaalisti pitäisi olla tyhjä)

6. suuret kertakakkamäärät (WC voi mennä tukkoon)

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Tyyppi 3

Tyyppi 4

Tyyppi 5

Tyyppi 6

Tyyppi 7
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päiviin tai lapsi käy kakalla useamman kerran saman päivän 
aikana ja tuhrii, on ensisijaista hoitaa kakka-asiat kuntoon.

Keskusteluun 
huumoria ja mielikuvitusta
Jokainen lapsi on yksilö ja hoito tulee suunnitella hänen ar-
keensa sopivaksi. Lapsen itsensä kanssa on tärkeä keskustella 
ikätasoisesti. Tylsästä ja nolosta asiasta voi keskustella mieli-
kuvitusta ja huumoria käyttäen. Paksusuoli muuttuu kakka-
autojen formularadaksi ja lapsi opettelee kaasuttamaan kaikki 
kakka-autot maaliin säännöllisesti joka päivä, ettei kakka-
naapuri töni ja kiusaa pissarakkoa ja saa sitä lirauttelemaan. 
Lapsen voi myös haastaa laittamaan pissarakko kuriin ja päät-
tämään milloin pissataan eli menemään vessaan säännöllisesti 
kovaa hätää odottamatta. Lapsen on tärkeä ymmärtää, ettei 
hänessä ole mitään vikaa ja monilla muillakin lapsilla on sa-
moja pulmia. Lapsen tulee myös uskoa, että hän pystyy omal-
la tekemisellään saamaan vessa-asiat paremmin hallintaansa. 
Ikätasoinen vastuunotto ja sen opetteleminen on myös yksi 
hoidon kulmakivi. 

Tarvittaessa apua lääkkeistä
Kun arjen tapa-asiat ovat kunnossa ja lapsi edelleen kastelee, 
on aika miettiä muita hoitokeinoja. Yökasteluun voidaan ottaa 
avuksi lääke (desmopressin), joka vähentää yöllistä virtsan-
eritystä. Siitä hyötyy 70 % yökastelevista lapsista joko osin tai 
kokonaan. Ongelmana on, ettei lääke hoida syytä vaan oiretta 
ja kun lääke lopetetaan, suurella osalla lapsista kastelu palaa. 
Lääke antaa aikaa kypsymiselle ja kehittymiselle ja sen avulla 
lapsi voi kuitenkin mennä esimerkiksi leireille ja yökylään. 
Kasteluhälyttimen tarkoitus on opettaa lapsi reagoimaan yöllä 
pissahätään ja oppia joko heräämään vessaan tai pidättämään. 
Hälytinhoito edellyttää lapsen omaa motivaatiota ja sitou-
tumista 2–3 kuukauden hoitoon. Antikolinergejä kannattaa 
käyttää hyvin harkiten terveillä lapsilla niiden runsaiden sivu-
vaikutusten vuoksi.

 Anneli Saarikoski, sairaanhoitaja, uroterapeutti, TtM – opiskelija, 
HYKS Lastenklinikka
Riitta Koppeli, sairaanhoitaja, uroterapeutti, Jorvin sairaala
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käytös- ja tunne-elämän häiriöitä. Usein nämä ovat enemmän 
seuraus kuin syy kyvyttömyyteen hallita rakon ja suolen toi-
mintaansa ja siksi olisi tärkeää puuttua oikeilla keinoin lapsen 
elämää ja normaalia kehitystä vaikeuttaviin pulmiin. 

Toiminnallinen kastelu ja ummetus eivät ole sairauksia ja 
siksi niiden ensisijainen hoitokaan ei ole lääkehoito vaan arjen 
tapa-asioissa ohjaaminen. International Children’s Conti-
nence Society (ICCS) on kansainvälinen moniammatillinen 
organisaatio, jonka tavoitteena on terminologian ja hoidon 
yhtenäistäminen laajoihin kansainvälisiin tutkimuksiin perus-
tuen. ICCS:n suositusten mukaan uroterapia on kastelevan 
ja ummettavan lapsen ensisijainen hoitomuoto. Uroterapian 
sisältöalueet sovellettuna lapsen maailmaan voidaan määritellä 
seuraavasti:

1. Virtsateiden ja suoliston normaalin toiminnan ja kastelun/
ummetuksen/tuhrimisen mekanismin selittäminen siten, 
että lapsi ymmärtää, mistä on kysymys. (apuna animaatiot, 
kuvat, ilmapallo, kakka-autojen formularata ym.)

2. Säännöllisten pissa- ja kakka-aikojen ohjaaminen lapsen 
päivärytmiä hyödyntäen (pissa-aika on ensimmäisenä 
aamulla, aina ruokailun yhteydessä, lähtöpissat ulos lähdet-
täessä, viimeisenä illalla ja koululaisilla tärkeä aika on kou-
lusta kotiin lähdettäessä)

3. WC:ssä harjoitellaan hyvää istuma-asentoa ja rauhallista 
keskittynyttä vessassa käyntiä yhdessä lapsen kanssa. Ellei 
lapsen jalat ylety lattiaan, on jakkara tarpeen ja pienemmillä 
lapsilla myös pienennysrengas.

4. Yleinen elämäntapaohjaus sisältää riittävän juomisen ja 
säännöllisten ruoka-aikojen läpikäymisen. Lapsen tulisi juo-
da 1200–1500ml päivässä, maitoa ja maitotuotteita 5–6 dl 
ja loput vettä, makeita mehuja ei arjessa tarvita. Ruoka-
asioita ohjataan lautasmallin mukaisesti.

5. Jos lapsella on ummetusta, se hoidetaan ensisijaisesti makro-
goli – valmisteilla.

6. Virtsauspäiväkirjaa käytetään hoidon apuna, oman muista-
misen tukena ja edistymisen seurannan välineenä.

7. Säännöllinen polikliininen seuranta, kokonaisvaltainen tuki 
ja kannustus ovat tarpeen jatkuvuuden turvaamiseksi.

Päiväkirjan pito 
vessatavoista auttaa
Kun lapsella on pissa- ja/tai kakkapulmia, on ensin tärkeä 
tehdä perusteellinen tilannearvio lapsen vessatavoista (kuinka 
usein lapsi käy pissalla/kakalla, meneekö lapsi vessaan itse, 
tuleeko kiire, pidättääkö lapsi, tuleeko kakka helposti, millais-
ta on sen koostumus, onko helppo pyyhkiä, liittykö kipua, 
miten lapsi istuu vessassa, malttaako olla vessassa rauhassa 
ja keskittyä asiaan jne.). Tapa-asioita selvitettäessä on tärkeä 
apuväline pissa/kakkalista eli WC-päiväkirja ja lapsen itsensä 
kanssa keskusteleminen. Jo pienikin lapsi osaa kertoa itse ves-
sa-asioistaan ja usein saadaan erilaista tietoa kuin vanhemmil-
ta. Huolellisesti täytetty päiväkirja auttaa antamaan yksilölliset 
ohjeet asianomaiselle lapselle. Jos esimerkiksi kastelun vuoksi 
vastaanotolle tulleen lapsen kohdalla nähdään, että lapsi käy 
kakalla harvakseltaan ja pissavahingot liittyvät kakattomiin 
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Omalla esimerkillä suuri merkitys lapsille
Lapsuudessa omaksutut ruokailuun, lepoon ja liikuntaan 
liittyvät elintavat ovat suhteellisen pysyviä. Lapsuusajan ravit-
semuksella voidaan vähentää useiden sairauksien riskitekijöitä. 
Erityisesti vähän tyydyttynyttä rasvaa ja runsaasti kuitua sisäl-
tävällä ruokavaliolla on edullisia vaikutuksia terveyteen.

Kotona opitut hyvät ruokailutottumukset antavat kestävän 
pohjan syömiselle. Perheen yhteinen ateriointi lisää yhteen-
kuuluvuutta, muokkaa lapsen mieltymyksiä ja tapoja. Lapsi-
perheiden ruokapöydissä opitaan hyvän aterian malli, maistel-
laan uusia makuja ja rakennetaan arjen rytmiä. Yhdessä syö-
minen edistää aterioiden monipuolisuutta. Omalla esimerkillä 
voi osoittaa terveellisen syömisen mallia ja ruoan arvostamista. 
Aikuisten tulisi olla korostamatta lapsilleen mahdollista omaa 
laihduttamistaan, omia ennakkoluulojaan tai ruokia, joista 
ei itse pidä. Aikuisenakaan ei ole myöhäistä totutella uusiin 
makuihin tai terveellisimpiin tapoihin. On hyvä muistaa, että 
uuden makuun tottuu vasta 10–15 maistelukerran jälkeen.

Välipalalla on väliä
Ruokavaliotutkimuksissa on havaittu, että monet lapset saavat 
välipaloista jopa 40 % päivittäisestä energian tarpeestaan. Tä-
män takia välipalojen laatuun tulisi kiinnittää erityistä huomio-
ta. Välipala on nimensä veroinen: se nautitaan pääaterioiden 
välillä eikä sillä ole tarkoitus korvata lounasta tai päivällistä. 
Lapset syövät kerrallaan pieniä määriä, joten välipalat auttavat 
jaksamaan aterioiden välillä. Monipuolinen ruokavalio ja sään-
nöllinen ateriarytmi ovatkin tärkeitä asioita lasten syömisessä. 

TärkeäT 
väLipaLaT

Monet lapset saavat välipaloista 
lähes puolet päivittäisestä ener-
giantarpeesta. Aikuisilla on vastuu 
lasten terveellisistä ruokavalinnois-
ta, säännöllisestä ateriarytmistä 
ja ravitsevista välipaloista. Kuitu-
pitoisia viljatuotteita, kasviksia, 
hedelmiä ja marjoja valitsemalla voi 
jokainen koostaa itselleen terveel-
lisen ja hyvänmakuisen välipalan, 
jolla jaksaa ja voi hyvin.
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Jos välipalat ovat runsaasti sokeria ja rasvaa sisältäviä, ne 
kattavat helposti suuren osan lapsen päivittäisestä energian 
tarpeesta. Tällöin ruoasta saatavien ravintoaineiden saanti on 
vähäistä. Sokeria ja rasvaa sisältävien välipalojen korvaaminen 
täysjyväleivällä ja muilla viljatuotteilla parantaa ruokavalion 
terveellisyyttä ja auttaa ehkäisemään epätasapainoisesta ruoka-
valiosta seuraavia ongelmia. Vanhempien olisi hyvä huolehtia 
siitä, että tarjolla on terveellisiä ja hyvänmakuisia välipaloja, 
kuten runsaskuituista leipää, puuroa, vähärasvaisia ja -sokeri-
sia maitotuotteita sekä kasviksia, hedelmiä ja marjoja. 

Kun arkisin syödään terveellisesti, voi välillä herkutella. Kun 
herkkuja saa harvemmin, osaa niitä arvostaakin enemmän. 
Yhdessä lasten kanssa voi vaikka leipoa tai valmistaa muita 
suosikkiherkkuja.

Kuidut ovat hyviä hiilihydraatteja
Ruoan sisältämät hiilihydraatit ovat sekoitus ravintokuituja, 
tärkkelystä ja yksinkertaisia sokereita. Merkittävimpiä hiili-
hydraattien ja viljakuitujen lähteitä ovat täysjyväviljavalmis-
teet, kuten leivät, puurot ja pastat. Täysjyväviljan terveellisyy-
den peruspilarina on ravintokuitu. Hiilihydraatteja ja kuitua 
on myös kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa. Kuitua tulisikin 
saada monista lähteistä, sillä eri kuiduilla on erilaisia vaikutuk-
sia terveyteen.

Myös lasten vatsat tarvitsevat kuitua voidakseen hyvin. 
Runsaastakaan kuidun saannista ei ole haittaa lasten kasvulle. 
Viimeisimpien tutkimusten mukaan kuidun saannista on 
etua sekä ravitsemuksellisesti että sydän- ja verisuonitautien 
ennalta ehkäisyssä. Sen on todettu laskevan veren kolesteroli-
arvoja lapsilla. Kuitua ruokavaliostaan runsaasti saavat lapset 
saavat myös enemmän vitamiineja ja kivennäisaineita. 

Niin lasten kuin aikuistenkaan kuidun saanti ei yllä suosi-
tusten tasolle. Päivittäisen kuidun saannin tavoite on naisilla 
vähintään 25 g ja miehillä 35 g. Kuidun saantisuositukset 
lapsille perustuvat keskimääräisiin arviointeihin ja aikuisten 
suosituksiin. 

Päivän suositeltu kuitumäärä on helppo kerätä, kun lauta-
sella on erilaisia kuidunlähteitä. Yhdestä viipaleesta täysjyvä-
leipää saa kuitua 4–5 g ja näkkileivästä noin 3 g. Lautaselli-
sessa kaurapuuroa on yli 4 g kuitua, kun taas mannapuurossa 
sitä on yli 2 g. Sata grammaa keitettyä täysjyvämakaronia 

sisältää kuitua lähes 2 g. Yhdessä perunassa ja porkkanassa on 
1 g kuitua ja omenassa 2,5 g. 

Heittelehtivä verensokeri haittaa jaksamista
Säännölliset ateriavälit auttavat pitämään verensokerin tasaise-
na. Jos ateriaväli venähtää yli neljään tuntiin, verensokerin las-
ku aiheuttaa väsymystä ja ärtyneisyyttä. Verensokerin laskiessa 
hyvin alhaiselle tasolle tulee vauhdissa usein napattua turhan 
makeita ja rasvaisia välipaloja. Paljon sokeria sisältävät limut, 
keksit ja karkit nostavat verensokerin hetkellisesti pilviin, josta 
se romahtaa lähtötasolle alle puolessa tunnissa ja ollaan taas 
lähtöruudussa. Sen sijaan monipuoliset kuitupitoiset välipalat, 
esimerkiksi voileipä ja lasi maitoa, jaksavat kannatella veren-
sokeria tasaisempana seuraavaan ateriaan asti. 

Myös hammasterveyden kannalta jatkuva napostelu ja ma-
keiden välipalojen päivittäinen syönti on haitallista. Sokerin 
saanti on lisääntynyt myös energia- ja virvoitusjuomien kulu-
tuksen yleistyessä.

Vatsavaivoja viljatuotteista?
Jotkut kokevat saavansa vatsanpuruja syötyään viljatuotteita. 
Mikäli ruokavalio on aiemmin ollut vähäkuituinen, on luon-
nollista että äkillinen runsaskuituinen ruokavalio aiheuttaa 
vatsavaivoja. Nämä oireet ovat normaaleja ja vaarattomia ja 
vatsa tottuu uuteen ruokavalioon ajan myötä. Kuitupitoisten 
ruokien lisääminen kannattaa aloittaa maltillisesti.  

Vatsaoireita pahentavat myös liian pitkät ateriavälit, jolloin 
nälässä tulee helposti ahmittua ja syötyä kerralla liian suuri 
annos. Huonosti pureskeltu ruoka sulaa heikosti ja hotkitun 
ruuan mukana suolistoon tulee myös ilmaa. Vatsaoireiden 
selvittelyssä on hyvä muistaa, että oireita aiheuttavat myös vä-
häinen liikunta, jännittäminen ja mahdolliset lääkkeet. Lisäksi 
tulee huolehtia riittävästä veden juomisesta. Jos vatsaoireet 
ovat jatkuneet pitkään, on syytä kääntyä lääkärin puoleen ja 
selvittää mistä on kyse.

Keliakia
Keliakia on elinikäinen vehnän, ohran ja rukiin sisältämän 
proteiinin, gluteenin, aiheuttama sairaus. Gluteeni aiheut-
taa keliaakikoille ohutsuolen limakalvolla tulehduksen ja 
suoli nukan vaurion. Tällöin ravintoaineiden imeytyminen 
häiriintyy. Keliakian oireita ovat ripuli, painon putoaminen 
sekä ravintoaineiden puutostilat. Sairaus voi puhjeta myös 
ns. ihokeliakiana, joka aiheuttaa kutisevan rakkulaihottuman 
kyynärpäissä, polvissa ja selässä. Gluteenitonta ruokavaliota 
noudattamalla sairaus pysyy oireettomana. Keliakiaa voidaan 
alustavasti tutkia verestä mitattavien vasta-aineiden avulla. 
Lopullinen diagnoosi tehdään ohutsuolesta otettavasta koe-
palasta. Viljoista oireita saavan ei pidä kokeilla gluteenitonta 
ruokavaliota omin päin ennen kuin keliakian ja vilja-allergian 
mahdollisuus on suljettu pois.

Gluteeniherkkyys vai sittenkin jotain muuta
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että jotkut saavat 
vatsaoireita syötyään gluteenipitoista viljaa, vaikka he eivät sai-
rasta keliakiaa. Lääketieteessä käytetään termiä keliakiaan liit-
tymätön gluteeniherkkyys. Gluteeniherkkyydessä suolinukan 

KuiduiLLA on PALJon HyViä VAiKuTuKSiA 
mm. VATSAn ToiminTAAn. 

Vatsa toimii, kun…

…ruoasta saa riittävästi kuitua.

…muistaa juoda riittävästi.

…liikkuu joka päivä. 
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rakenne on normaali, vasta-aineita ei löydy, mutta keliakialle 
tai vilja-allergialle tyypillisiä oireita ilmenee.

Gluteenin jättäminen pois ruokavaliosta ei ole ainoa eikä 
aina osuvinkaan ratkaisu vatsaoireiden välttämisessä. On 
tunnettua ja hyvin osoitettua, että myös niin kutsutut FOD-
MAP-hiilihydraatit (ks. taulukko) aiheuttavat vaarattomia, 
mutta epämiellyttäviä vatsaoireita herkästä mahasta kärsi-
ville. Kaikkien ei ole kuitenkaan mitään syytä välttää niitä. 
Päinvastoin, FODMAP-hiilihydraateilla on kuidun kaltaisia 
vaikutuksia, joten niiden oletetaan edesauttavan liikapainon, 
sydän – ja verisuonitautien, syövän ja mahdollisesti muiden-
kin sairauksien ehkäisyssä.

FodmAP-HiiLiHydrAATTeJA SiSäLTäVäT mm.:

• fruktoosi, sorbitoli, ksylitoli, laktoosi 
 (esim. makeiset, purukumit, mehut, maidot) 
• prebiootit (esim. oligosakkaridit ja inuliini, 
 joita on mm. kevyt- ja ns. terveysjogurteissa) 
• pulla, valkoinen leipä, keksit, ruisleipä 
• paprika, lanttu, kaalit, sipuli, purjo, parsa, sienet, pavut 
• omena, päärynä, luumut, vesimeloni, rusinat 
• keinotekoiset makeutusaineet 
 (esim. aspartaami, asesulfaami-K) 
• hunaja

Gluteenittoman ruokavalion ongelmakohdat
Gluteenittomassa ruokavaliossa kuidun saanti jää usein vä-
häiseksi. Myös joidenkin vitamiinien riittävä saanti saattaa 
vaarantua, kun jokin ruoka-aineryhmä jätetään kokonaan 
pois. Viljatuotteiden syöntiä ei tulisikaan lopettaa tutuimpien 
viljojen tullessa sopimattomiksi, vaan ne voi vaihtaa glutee-
nittomiin viljoihin, kuten tattari, hirssi ja riisi. Puhdas kaura 
on myös gluteenitonta ja monelle herkkävatsaiselle kaura 
onkin vaihtoehto. Gluteenittomista täysjyväviljavalmisteista 
saa kuitua. Muita hyviä kuidun lähteitä ovat kasvikset, marjat, 
hedelmät, siemenet ja pavut. Täysipainoisen gluteenittoman 
ruokavalion koostamiseen tarvitaan laillistetun ravitsemus-
terapeutin opastusta.

Asiantuntijoina ETM Kaisa Mensonen ja ETM Terhi Virtanen  

LäHTeeT:
Finravinto 2012 –tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkai-
suja 2013. 

Kyttälä P, Ovaskainen M, Kronberg-Kippilä C, Erkkola M, Tapanainen H, 
Tuokkola J, Veijola R, Simell O, Knip M, Virtanen SM. Lapsen ruokavalio en-
nen kouluikää. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B32/2008. Helsinki 2008.

Päivi Mäki, Tuovi Hakulinen-Viitanen, Risto Kaikkonen, Päivikki Koponen, 
Marja-Leena Ovaskainen, Risto Sippola, Suvi Virtanen, Tiina Laatikainen, 
LATE-työryhmä (toim.). Lasten terveys. LATE-tutkimuksen perustulokset 
lasten kasvusta, kehityksestä, terveydestä, terveystottumuksista ja kasvuym-
päristöstä. THL:n raportti 2/2010. Helsinki 2010.

Ruottinen S. Carbohydrate intake in children – associations with dietary inta-
kes, growth, serum lipids,and dental health. The STRIP Project. Turun yliopis-
to. Turku 2011.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset – 
 Terveyttä ruoasta! 2014.
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T
ulehduksellisia suolistosairauksia 
(IBD) ovat Colitis ulcerosa (CU) 
eli haavainen paksusuolitulehdus 
ja  Crohn´s disease eli Crohnin 

tauti (CD). Molemmille on tyypillistä suoliston 
autoimmuunityyppinen tulehdus. CU rajoittuu 
paksusuolen limakalvoon, kun taas CD voi 
esiintyä missä tahansa mahasuolikanavan 
alueella suusta peräaukkoon.

Suolistosairauden mahdollisia oireita
Lähes 25 % IBD-tapauksista alkaa lap-

suus- tai nuoruusiällä. Yhdysvalloissa on arvi-
oitu olevan lähes 100 000 IBD:tä sairastavaa 
lasta ( Bousvaros ym. 2006). Suomessa 
esiintymishuippu alaikäisillä on 12–15 vuotiai-
den ikäryhmässä. Oireina näissä sairauksissa 
ovat mm. ripuli, joka voi olla veristä, ulosteen 
pidätysvaikeudet, vatsakivut, väsymys, laihtu-
minen ja ajoittainen kuumeilu. Lapsilla kasvu 
voi hidastua. Oireet voivat olla jatkuvia tai 
esiintyä toistuvasti muutamien viikkojen, kuu-
kausien tai jopa vuosien välein ja hävitä välillä. 
Tulehduksen laajuudesta riippuen oireena voi 
olla pelkkä kipu tai veriripuli. Pienen lapsen 
oireet olisi tärkeää tunnistaa jo neuvolassa, 
mistä lapsi voidaan lähettää erikoislääkärin 
tutkittavaksi.

milloin sairaalatutkimuksiin?
Oireet ja löydökset, jotka herättävät epäilyn 
vakavasta sairaudesta, tai jatkuvat kivut, joihin 
ei löydy syytä eikä tehokasta hoitoa, antavat 
aiheen lähettää potilas jatkotutkimuksiin. 

Lasten tulehdukselliset 

SuoLiSToSAirAudeT  (iBd) 
yleistyvät länsimaissa

Sairaalassa tehtäviä tutkimuksia ovat maha-
suolikanavan tähystykset mm. ulkustaudin, 
kroonisen tulehduksellisen suolistosairauden 
ja keliakian pois sulkemiseksi.

Lapsuusiässä puhjennut iBd
Lapsuusiässä puhjennut CU on taudinkuval-
taan usein aggressiivisempi kuin aikuisilla ja 
vaatii usein lääkehoidon lisäksi leikkausta. 
Lääkehoidossa noudatetaan samoja linjoja 
kuin aikuisilla, mutta kasvuikäisillä hoidon 
optimointi on erityisen tärkeää normaalin 
kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. CD 
esiintyy lapsuusiällä säännönmukaisemmin 
paksu suolessa kuin pelkästään ohutsuolen 
alueella, muutoksia esiintyy lapsilla tavallisesti 
myös maha-suolikanavan yläosan alueella 
(ruokatorvi, mahalaukku). Huulien ja suun 
lima kalvon tulehdus voi myös olla CD:n ilmen-
tymä. Peräaukon seudun haavaumat, hetulat 
ja fisteleitä aiheuttava tulehdus puhkeaa noin 
10–15 %:ssa tapauksista. CU on taudinku-
valtaan selkeämpi (ripuli, veriripuli) kuin CD, 
joka voi ilmetä hidastuneena pituuden ja pai-
non kehityksenä ja puberteettikehityksen vii-
västymisenä. Laaja-alaisessa CD:ssä raudan 
ja hivenaineiden imeytymisen häiriöt ja aktii-
visessa taudissa myös osteopenia tai osteo-
poroosi ovat mahdollisia ja vaikuttavat myös 
hoitovalintoihin. Toisaalta on huomattava, että 
CD:hen ei aina liity laihtumista tai vajaaravit-
semusta. Lihavuuden lisääntyessä väestössä 
todetaan CD:tä myös ylipainoisilla lapsilla.

Hoito lapsilla
Hoidon tavoitteena niin lapsilla kuin aikuisilla-
kin on limakalvon tulehduksen parantaminen 
ja sitä kautta mahdollisten komplikaatioiden 
estäminen. Lisäksi on pyrittävä turvaamaan 
normaali kasvu ja puberteettikehitys. Ohut-
suolen CD:ssä energiaa ei usein ole mahdol-
lista saada riittävästi tavallisesta ravinnosta 
vaan ruokavaliota on tuettava energiapitoisilla 
ravintoliuoksilla. Myös probioottien käyttö on 
yleistä, mutta niiden annokset ja vaste on 
vielä epäselvä.

iBd:n syytä ei tiedetä – 
ylihygieenisyys puhututtaa
Tulehduksellisten suolistosairauksien pe-
rimmäinen syy on toistaiseksi pysynyt tun-
temattomana. IBD on yleisintä länsimaissa. 
Taipumus sairastua IBD:hen on osittain 
perinnöllistä, mutta se ei yksin selitä taudin 
puhkeamista ja nopeaa lisääntymistä. IBD:lle 
altistavia geenejä on löydetty, mutta useimmil-
la potilailla ei tällaista ole.

Syyksi nopeaan yleistymiseen on esitetty 
länsimaissa asuvien ihmisten elinolosuhteilla 
ja elintavoilla sekä ympäristöperäisten luon-
nollisten mikrobikontaktien vähäisyydellä 
varhaislapsuudessa. Tämän ns. hygieniahypo-
teesin mukaan immuunivasteemme ei kehity 
normaalisti ilman lapsuudessa saatua riittävää 
altistumista vieraille eliöille. Tästä seuraava 
immuunipuolustuksen epäjohdonmukainen 
toiminta saattaa olla syynä sairastumiselle.

Tulehdukselliset suolistosairaudet lisääntyvät länsimaissa tuntemattomasta 
syystä. Suomessa nuorten sairastuminen lisääntyy jopa 8 %:n vuosivauh-
tia. Kuitenkin tauti on kohtuullisen harvinainen, vastaavasti esimerkiksi tyy-
pin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on suomalaislapsilla lähes kolminkertainen.
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Mikä hoito
sopii Sinulle

parhaiten?
Uskomme, että tulehduksellisissa suolis-
tosairauksissa parhaaseen lopputulok-
seen päästään, kun otetaan huomioon po-
tilaan yksilölliset tarpeet. Siksi tutkimme 
ja kehitämme jatkuvasti erilaisia tehok-
kaita tapoja hoitaa vakavia sairauksia.

Yksilölliset tarpeet vaativat yksilöllistä 
hoitoa. Keskustelethan Sinulle sopivista 
vaihtoehdoista lääkärisi kanssa. 

Copyright © 2014 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA.  All rights reserved. 
02-2015-GAST-1109094-0000

www.msd.fi  | www.parempaaelamaa.fi/IBD-sairaudet
Paremman elämän puolesta

Lasten tulehdukselliset 

SuoLiSToSAirAudeT  (iBd) 
yleistyvät länsimaissa

muita mahdollisia tekijöitä 
iBd:n syntymiseen
On mahdollista, että myös erilaiset muut tekijät, kuten lääkkeet 
(tulehdus kipulääkkeet, antibiootit), tai nautintoaineet (tupakka) vai-
kuttavat taudin puhkeamiseen. Myös ruokavaliotekijöiden ja psyyk-
kisten seikkojen, kuten stressin, on epäilty voivan laukaista IBD. 
Sopimaton ruoka tai psyykkinen stressi pahentavat usein suolisto-
tulehduksen oireita.

elämänlaatu
Lapsuudessa ja nuoruudessa alkavan tulehduksellinen suolisto-
sairaus kuormittaa nuoren potilaan ja hänen perheensä arkea huo-
mattavasti. Kun tauti on rauhallisessa vaiheessa, nuoren ilmoittamat 
somaattiset tai tunne-elämän ja käytöksen oireet eivät eroa saman 
ikäisten verrokkien kokemista. Nuorten potilaiden vanhemmat sen 
sijaan kantavat huolta nuoren selviytymisestä. Vaikeasti oireilevien 
nuorten potilaiden hyvään hoitoon kuuluu myös psyykkisen tilan 
kartoittaminen.

yhteenvetona
Lapsuudessa ja nuoruudessa alkavan tulehduksellisen suolisto-
sairauden kulku on aggressiivisempi kuin aikuisuudessa sairastu-
neiden. Tauti on suolessa laaja-alainen, ja leikkausten tarve on suu-
rempi kuin aikuispotilaalla. Taudin patogeneesissä ei kuitenkaan ole 
todettu eroja nuorena ja aikuisena sairastuneiden välillä.

Diagnostiikka ja hoito tulisi keskittää sairaaloihin, joissa on las-
ten gastroenterologian erityisosaajia (usein yliopistosairaalat).

Hoito vaatii usein eri ammattiryhmän yhteistyötä ja vaikean tau-
din hoidossa käytettäviin lääkkeisiin liittyy runsaasti haittavaikutuksia. 
Tulevaisuuden haasteena on löytää taudinkulkua ennakoivia tekijöitä 
ja keinoja suunnata hoito jo taudin alkuvaiheessa yksilöllisesti.

Asiantuntijana dosentti, erikoislääkäri Merja Ashorn   

” Tärkeää 
on käydä 
 säännöllisesti 
seurannassa sekä 
ottaa määrätyt 
lääkkeet.”
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eSPoo

Päiväkoti 
Ankkalampi – 
daghemmet 
Ankdammen
www.ankkalampi-ankdammen.fi

Gäddviks Svenska 
 Barnträdgård
3–5 vuotiaat
Puolipäiväinen leikkikoulu
Auki 8.30–14.00
puh. 050 343 1352
www.lekis.fi
lekis@lekis.fi 

Päiväkoti 
Helmi   
2,5–6 vuotiaille 
laadukasta päiväkotitoimintaa 
Espoon Leppävaarassa.
Mahdollisuus muskarin lisäksi 
kannel-tunteihin ja isommille uima-
kouluun.
Muurarinkuja 1
puh. 040 769 6216
posti@paivakotihelmi.fi  
www.paivakotihelmi.fi

Honey monsters
Englanninkielinen kielikylpy-
päiväkoti
4–6 vuotiaille suomenkielisille 
lapsille, myös esiopetus
Joupinpuisto 2
puh. 09 805 3355
Avaruuskatu 1 E–F
puh. 09 859 6535
www.honeymonsters.fi

HeLSinKi

Helsingin montessori-yhdistys 
ry:n leikkikoulut
3–6 vuotiaat
Herttoniemi, Herttoniemenranta,
Munkkiniemi, Pakila, Töölö
puh. 041 530 3678
www.helsinginmontessori.fi 
toimisto@helsinginmontessori.fi

The Lauttasaari english 
Playschool
4–6 vuotiaat
Gyldenintie 7
puh. 09 630 030, 050 557 8157 
ja 050 300 1350
englishplayschool.lauttasaari@
pp.inet.fi

yKSiTyiSeT 
PäiVäKodiT JA 
HoiToPAiKAT

VAPAA AiKA JA
HArrASTe-
ToiminTA

Lastentalo 
Hyvätuuli
1–6 vuotiaat
Lansantie 25 A
puh. 040 565 0062
www.lastentalohyvatuuli.fi

Päiväkoti Satusydän
1 ½–5 vuotiaat
Harakantie 6 A 1
puh. 040 777 9068
puh. 040 187 4667
www.satusydan.fi 

ruusun päiväkoti   
1–5 vuotiaat
Huvilinnanaukio 8 
puh. 050 405 6054 
ruusu.vaakuna@kolumbus.fi 
www.ruusunpaivakotioy.fi 

Sunrise Kindergarten
Kokopäivä/puolipäivä
2–6 vuotiaat
Kuunsäde 3 C
puh. 09 888 6421
puh. 045 652 6532
www.sunrisefinland@org

Päiväkoti Viidakkorumpu 
Musiikki- ja draamakasvatus-
painotteinen päiväkoti.
Mahdollisuus musiikin, tanssin ja 
englannin kielen harrastamiseen.
1–6 vuotiaille
Kuusiniementie 2  
puh. 050 912 2715 
info@paivakotiviidakkorumpu.fi

Lastenkulttuurikeskus  musikantit
3 kk–13 vuotiaat & koko perhe.
Muskari, tanssi, kuvataide, liikunta, 
kielikerhot, askartelu, teatterikerho, värikylpy, musiikinopetus.
Työpajoja ja esityksiä. 
We also teach in english
Мы также преподаём на русском
Karpalokuja 7 A, Helsinki
puh. 010 2190 190
www.musikantit.fi, www.facebook.com/musikantit

 

Muurarinkuja 1 
02600 Espoo 
puhelin ja fax 09-5124463 
paivakotihelmi@kolumbus.fi 

LAST
ENTALO HYVÄTUULI

VAnTAA

Steinerpäiväkoti metsätähti
3–6 vuotiaat
Rasinkatu 13
puh. 09 874 2835
www.pkmetsatahti.fi  

international Childcare and 
 education Centre  

• Töölö: 
Dunckerinkatu 2A 2–3
puh. +358 (0)44 750 9189
emma.mcarthur@play-learn.com 
• Herttoniemi: 
Killingholmankuja 3
puh. +358 (0)44 750 9187
miki.nyyssonen@play-learn.com
• meilahti: 
Mäntytie 13 C 17
puh. +358 (0)44 750 9188
Sarah Söderholm 
mantytie@play-learn.com
Kallioportaankatu 1 ja 7
puh. +358 (0)44 300 9191
amandine.koskenoja@play-learn.
com 
• Westend: 
Kanervatie 6
puh. +358 (0)50 351 5326
maria.brouwers-martin@play.
learn.com 
• niittykumpu: 
Kappelitie 6 C
Nursery
puh. +358 (0)44 750 9190
Schoolroom
puh. +358 (0)50 409 0479
amina.alami@icec.fi

Suomen ja ruotsinkielinen 
 päiväkoti

• Degerby: 
Degerbyntie 86
puh. +358 (0)44 750 9183
nannu.parviainen@play-learn.com  

www.play-learn.com

Autetaan yhdessä  
lastenklinikoiden potilaita 

- www.kummit.fi - 

------------

Autetaan yhdessä  
lastenklinikoiden potilaita 

- www.kummit.fi - 
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Suolaterapialla tarkoitetaan paljon käytettyjä suola-
huoneita, erilaisia laitteita missä käytetään suolaa 

ja suolapiippua. Suolan vaikutus on puhdistava ja se 
kosteuttaa hengitysteitä. Suola myös tappaa bakteere-
ja joten sillä on desifioiva vaikutus.

Suolaterapia on hyvä vaihtoehto jos hengitysteiden 
sairauksiin on määrätty lääkkeitä jotka vain lieventävät 
oireita. Monilla lääkkeillä voi olla myös haittavaikutuk-
sia, varsinkin jos ne sisältävät kortikosteroideja. Suola-
hoito on luonnollinen vaihtoehto lääkkkeelle tai sitä 
voidaan käyttää täydentävänä hoitomuotona, potilaasta 
ja oireista riippuen. Suolahuonehoidosta voi olla apua 
astmaan, mutta huoneen suolapitoisuuden pitää olla 
sopiva. Liika suola voi ärsyttää.

Osa potilaista jotka kärsivät keväisin siitepöly-
allergiasta, ovat saaneet apua suolaterapialaitteesta, ja 
voineet jopa vähentää allergia lääkkeiden käyttöä. Jos 
suolaterapialaite ei yksin auta, on syytä kääntyä lääkä-
rin puoleen ja saada itselleen sopiva lääkitys allergiaan.

Esimerkiksi osa astmaatikoista, jotka kärsivät 
jatkuvasta yöyskästä, kokevat saavansa helpotusta 
suola terapiasta. Yskä helpottuu ja nukkuminen para-
nee! Flunssakautena suolaterapia useasti helpottaa 
hengitystä ja tukkoista oloa. Suolaterapia parantaa 
sisäilman laatua negatiivisesti varautuneiden suola-
hiukkasten avulla. Positiivisesti varautuneita hiukkasia 
ovat esimerkiksi tupakansavu, erilaiset saasteet, home, 
huonot hajut ja bakteerit.

bebes
Ä I T I Y D E N  E R I K O I S L I I K E

pilvi
vaippa

www.jutta.�
040-7723603

myymälä: Punavuorenkatu 3, Helsinki

SUOLASTA APUA 
HENGITTÃMISEEN

Kun hengityselimet alkavat oireilla,  tulee 
hengityksestä raskasta ja vaivalloista. 
Osa potilaista on saanut apua kroonisiin ja 
akuutteihin hengitysteiden vaivoihin klassi-
sesta suolaterapiasta.
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p istospelolla tarkoitetaan ahdistus 
ta ja pelkoa, jota lapsi kokee 
neuloja tai erilaisia pistostilantei-
ta kohtaan. Pelko voi kohdistua 

neulan näkemiseen, pistoksenantoon, siihen 
liittyvään kipuun, lääkkeen kirvelyyn tai lääk-
keen tuomaan sivuvaikutukseen. Lääkkeen 
anto on jännittävä hetki niin lapselle kuin 
vanhemmalle. Lapsen kasvaessa on tärkeää 
ohjata ja opastaa lasta ymmärtämään, mitä 
hänelle tehdään ja miksi, sekä kuinka lääk-
keen anto tapahtuu. Yksittäinen pistos, mutta 
ennen kaikkea usein toistuvat pistokset, saat-
tavat aiheuttaa lapselle epämiellyttävää oloa ja 

Miten käsitellä lapsen pistospelkoa?

Lapselle voi olla jännittävä paikka 
joutua rokotettavaksi. Aikuisella on 
tärkeä rooli tukea lasta rokotus-
tilanteessa ja kertoa mitä hänelle 
tehdään ja miksi.

tuntemusta. Myös aikaisemmat kokemukset 
vaikuttavat lapsen suhtautumiseen pistoksen-
antoon. 

Lapsen pieni itku pistotilanteessa ei 
ole välttämättä pistospelkoa
Usein toistuvat pistokset saattavat aiheuttaa 
lapselle pistospelkoa, minkä seurauksena on 
haastava saada lapsi yhteistyökykyiseksi. Oli 
tilanne mikä tahansa, on tärkeää että lapselle 
kerrotaan mitä on tapahtumassa. Lääkkeen 
antaminen pakotettuna tai väkisin kiinnipidet-
tynä voi aiheuttaa pitkäaikaista ahdistusta, 
jolloin pelko liittyy koettuun pakkoon, ei niin-

kään neulaan tai kipuun. Pistostilanteen suju-
vuuteen saattaa joskus vaikuttaa myös lapsen 
elämäntilanteeseen liittyvä muu psyykkinen 
kuormittuneisuus. Se voi pahentaa yhtäkkiä 
tai väliaikaisesti pistosten ottamisen sujuvuut-
ta. Lapsilla esiintyy enemmän pistospelkoa 
kuin aikuisilla. Yleensä pistospelko vähenee 
iän myötä. Pelon väheneminen voi johtua 
esim. tottumisesta tai tunteiden säätelystä ja 
kehittymisestä. Lapsen pieni itku tilanteessa 
ei ole välttämättä pistospelkoa. Pelosta on 
kyse silloin, kun lapsi alkaa jännittää ahdista-
vana kokemaansa lääkkeenantoa etukäteen, 
haluaa siirtää lääkkeenantoaikaa tai haluaa 
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Lapsiperheen
täysipainoista arkea 
– sairaudesta huoli-
matta

Reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelin-
sairauksia sairastavat lapset ja nuoret 
perheineen saavat tukea ja apua ar-
jesta selviytymiseen erityisillä lapsille 
ja nuorille suunnatuilla hoito- ja kun-
toutusjaksoilla.

Lapsen arkeen tulisi kuulua leikki, kou-
lunkäynti, harrastukset ja itsestä huo-
lehtiminen. Kipu ja kivun pelko voivat 
kuitenkin rajoittaa lapsen ja perheen 
arkea. Ortonista perheesi saa tukea ja 
kannustusta kivun pelon voittamiseen 
sekä arjen sujuvuuteen.

Ota yhteyttä ja kysy erityisesti nuorille 
suunnatuista kuntoutusjaksoista, puh. 
040 864 4982 

Tai lue lisää: www.orton.fi/kuntoutus

ORTON
lääkäriasema • sairaala • kuntoutus

Orton Oy • Tenholantie 10 • 00280 Helsinki 

VinKKeJä PiSToSTiLAnTeen 
HeLPoTTAmiSeKSi

ennen pistosta

• luo rauhallinen ja luottamusta herättävä ilmapiiri
• keskustele lapsen kanssa ennen pistosta; haluaako hän 

lukea, kuunnella musiikkia tai pitää esim. pehmolelua 
sylissä pistoksen aikana

• älä lupaa pistokseen liittyen mitään sellaista, mitä et voi 
varmasti pitää

• älä käytä pelkokuvia herättäviä ilmaisuja, kuten ”piikki”

Pistostilanteessa

• lapsen ei tarvitse nähdä pistokseen liittyviä ennakko-
valmisteluja

• ota lapsi mukaan vaikuttamaan pistostilanteeseen, esim.
 - lapsi saa valita pistospaikan
 - lapsi saa päättää, milloin saa pistää

Pistoksen jälkeen

• älä kiirehdi
• anna lapsen siirtyä rauhassa tilanteesta pois

lääkkeenannon loppuvan. Lapsi saattaa 
karata pistostilanteesta, pakoilla pöydän alle 
tai rimpuilla vastaan. Rauhoittuminen on vai-
keaa. Ennen pistosta ilmenevä kiukkuisuus, 
levottomuus, pahoinvointi tai oksentelu saat-
taa myös kertoa pistospelosta. 

Lapsi tarvitsee vanhemman tukea
Psykologi Hanna maijalan mukaan lapsen 
ikä ja psyykkinen kehitysvaihe vaikuttavat 
siihen, miten lapsi reagoi pistostilanteeseen. 
Mitä nuorempi lapsi on kyseessä, sitä vä-
hemmän hän pystyy itse hallitsemaan oloaan 
tai vaikuttamaan omaan reaktioonsa. Tällöin 
lapsi on riippuvainen aikuisen tuesta ja turvalli-
suuden tunteen jakamisesta. Perusturvallisuus 
näyttäytyy pistostilanteessa luottamuksena 
aikuiseen, jolloin lapsi on vastaanottavaisempi 
aikuisen tarjoamalle tuelle ja lohdutukselle.

Vanhemman ja lapsen vuorovaikutus on 

pistostilanteen kulmakivi. Tutkimusten mu-
kaan aikuisen käytös vaikuttaa lapsen suhtau-
tumiseen ja reaktioihin pistostilanteessa. Van-
hemman itse kokiessa tilanteen turvalliseksi, 
hän viestittää myös lapselle luottamuksensa 
toimenpiteeseen ja siitä selviytymiseen. Van-
hemman on tärkeä luottaa pistoksen antajaan. 
Lapsi aistii aikuisen tunteet ja epä varmuuden, 
jolloin häntäkin alkaa herkästi pelottaa. 
Pistos tilanteessa aikuisen tehtävä on olla tuki 
ja turva lapselle. Keholliset, ei-kielelliset viestit 
ovat usein sanallisia voimakkaampia. Lapsi 
kokee vanhemman lohdutuksen usein huo-
lestuneisuutena, jos vanhempi ei sanallisen 
lohduttelun lisäksi välitä rauhallisuutta myös 
äänenpainoillaan ja kehonkielellään. 

Avuksi huumori ja jutteleminen
Toimiva keino lapsen rauhoittamisessa on 
huomion suuntaaminen muualle, esim. huu-

morin, leikillisyyden tai lasta kiinnostavista 
asioista juttelemisen avulla. Pistostilanteessa 
on hyvä huomioida lapsi ennen lääkkeen an-
toa, lääkityksen aikana ja sen jälkeen. Mikäli 
pistostilanteet hankaloituvat ja lapsella esiintyy 
pistospelkoa, tarvitaan terveydenhuollon ja 
vanhempien saumatonta yhteistyötä tilanteen 
ratkaisemiseksi. Pistospelosta selviää, mut-
ta on tärkeää, että siihen puututaan ajoissa 
ennen kuin se hankaloituessaan vaikeuttaa 
tai estää sairauden hoitoa ja lääkkeenantoa. 
Mikäli pistospelko on hyvin voimakasta ja 
vaikuttaa lapsen arkielämään ja vointiin, on 
hyvä hakeutua käsittelemään sitä psykologin 
kanssa.

Asiantuntijana psykologi Hanna Maijala,  
Orton Oy
Teksti reumahoitaja Kirsi Tolvanen,
Orton Oy
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KySymyS: Mitä lapsiperheen tulisi huomioi-
da matkalle lähtiessään?

VASTAuS: Ulkomaan matkalle voi 
lähteä pienenkin lapsen kanssa, 
jos matkailun riskeihin varaudu-
taan hyvin. Lapsia matkalla kiu-
saavat tavalliset hengitystiein-
fektiot ja ripulitaudit aikuisia 
useammin, joten matka-
apteekki on hyvä suunni-
tella myös lapsen tarpeita 
ajatellen. Hyvä hygienia 
on matkalla kaiken A ja O. 
Ulkomailla kannattaa suosia 
kuumia ja hyvin kyp-
sennettyjä ruokia. 
Vakavammatkin 
tartunta-
taudit tulee 
huomioida 
kohdemaasta 
riippuen en-
nen matkaa 
muun muassa 
rokotuksin.

M
atkaa 
suunniteltaes-
sa on hyvä tarkistaa onko lapsi 
saanut kaikki Suomen kansal-

lisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset, 
kuten MPR (tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko) 
-rokotteen ja rokotukset muun muassa jäyk-
käkouristusta, kurkkumätää, rotavirusinfektio-
ta, pneumokokkitautia ja poliota vastaan. Näi-
den perusrokotteiden päälle THL suosittelee 
influenssarokotetta 6-35 kk ikäisille lapsille. 
Myös lapsilla yleistä vesirokkoa vastaan voi 
suojautua rokotteella.

Yleisimmät kansallista rokotusohjelmaa 
täydentävät matkailurokotteet ovat hepatiitti 

Lapsiperheet 
matkustavat paljon 
myös eksoottisiin 

kohteisiin.

Turvallista matkaa lapsiperheille

A:n ja B:n aiheuttamaa maksatulehdusta 
vastaan otettavat rokotteet. Hepatiitti A 

voi tarttua ruuan ja juoman välityksellä. 
Epäilyttäviä ruokia onkin syytä vält-

tää korkean riskin maissa (mm. 
simpukat, äyriäiset). Hepatiitti 

B-virus leviää veri- ja seksi-
kontaktin kautta. Vaikka 
hepatiitti A-sarjan toinen 
rokotus tai hepatiitti B-
sarjan kolmas rokotus olisi 
unohtunut, se kannattaa 
käydä ottamassa vielä vuo-
sien kuluttuakin, sillä vasta 
koko sarjan ottaminen an-
taa riittävän ja pitkäaikaisen 
suojan, toteaa asiantuntija-

lääkäri Anna Hanttu GSK:sta.
Mikäli matka suuntautuu 

malaria-alueelle, tulevat mala rian 
estolääkkeet puolestaan tarpee-

seen. Tropiikissa hyttyset voivat le-
vittää myös muita tartuntatauteja, kuten 

denguekuumetta ja keltakuumetta. Läm-
pimissä maissa on myös ihon suojaaminen 
auringon UV-säteitä vastaan tärkeää!

muista myös liikenneriskit
Ulkomailla liikennekulttuuri poikkeaa koti-
maassa totutusta, ja onnettomuusriski on 
monissa maissa huomattavasti Suomea suu-
rempi.

Esimerkiksi ulkomailla vuokra-autoissa 
ja takseissa ei aina ole turvakaukaloita tai 
turvaistuimia lapsille tarjolla. Turvallisinta on-
kin ottaa Suomesta omat varusteet mukaan. 
Myös voimassa oleva matkavakuutus on hyvä 
olla olemassa ja kannattaa myös tarkistaa 
vakuutusehdot perheen pienempien osalta.

Asiantuntijalääkärinä Anna Hanttu, GSK

1
roKoTuSSuoJA KunToon.

2
HyVä HyGieniA on A JA o.

3
SuunniTTeLe mATKA-APTeeKKi LAPSen 

TArPeiTA AJATeLLen.

4
TArViTTAeSSA mALAriAn eSToLääKiTyS.

5
VArmiSTA eTTä mATKAVAKuuTuS on 

 KunnoSSA PerHeen PienimPiä AJATeLLen.

6
SuoJAA iHo AurinGon uV-SäTeiLTä.

7
SuoSi KuumiA JA HyVin KyPenneTTyJä 

ruoKiA.

8
AuToiLLeSSA oTA muKAAn omA 

 TurVAiSTuin TAi TurVAKAuKALo.
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Iloista ja turvallista 
lomaa!
Vielä ehdit suojata itsesi ja perheesi 
ennen matkaa.

12/2014, FIN/VAC/0021f/13(1)

Piispansilta 9 A 
02230 Espoo

 perheesi 

Cutterguide: No Printing Process: Offset 
GD: RR 37861

Size: 210 x 297 mm Pages: 1 Colors: C M Y K (4 Colors)
Native File: Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller 9.0

Hepatiitti A:ta ja B:tä sekä 
muita tarttuvia tauteja 

esiintyy suuressa 
osassa maailmaa.

Lisätietoa 
ROKOTE.FI
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Amiskulttuurin (engl. Amish) lapset, USA - Elämää vanhan tavan mukaan

Kävimme tutustumassa 
vanhaan Amiskulttuu-
riin Pennsylvaniassa. 
Amisit elävät hyvin 
omaleimaista elää, 
kuitenkin normaalin 
amerikkalaisen elämän 
läheisyydessä. Amis-
sit pyrkivät torjumaan 
useimmat ulkopuoliset 
vaikutteet. Lapsia ei lai-
teta päiväkoteihin, vaan 
vanhemmat hoitavat 
lapset kotona. Koulutie 
on yleensä lyhyt, lap-
set lopettavat koulunsa 
kahdeksannen luokan 
jälkeen.

a
misseja asuu etenkin Penn-
sylvaniassa, New Yorkissa, 
Ohiossa ja Indianassa. 
Amiskulttuurin ihmiset us-

kovat vanhanajan mukaan perus asioihin; 
kotiin, perheeseen ja uskontoon. 
Amissien pääelinkeino on maatalous 
sekä käsityöt. Poiketen tämän päivän 
ajattelutavasta, vaimo tekee kotityöt ja 
aviomiehet hoitavat maatilan töitä tai 
muuta ammattiaan. Keskiverto perhees-
sä on kuusi tai seitsemän lasta ja kaikki 
seuraavat Amiskulttuurin elämäntapaa. 

Vaimo ompelee vaatteet koko perheelle 
ja hoitaa keittiötyöt. Lapset oppivat te-
kemään töitä heti pienestä asti. Heidät 
opetetaan tekemään töitä heidän ikään-
sä sopivissa tehtävissä. Amis perheillä ei 
ole käytettävissä lainkaan sähköä, pu-
helinta eikä autoa. Ilta-askareet tehdään 
öljylampun ja kynttilöiden valossa. Autot 
korvataan hevoskärryillä. Juhlien ja mui-
den kokoontumisten aikana, on pihassa 
parkissa rivi hevoskärryjä autojen sijaan.

Lapset pukeutuvat jo nuorina van-
hempiensa lailla. Tytöillä on pienet 

hilkat päässään, leningit ja essut. Pojilla 
on olki hatut, henkselihousut ja paita-
puserot. Lapsia ei laiteta päiväkoteihin 
tai lastentarhoihin, vaan vanhemmat 
kasvattavat esikouluikäiset lapsensa 
kotona.

Kun lapsi täyttää 16-vuotta, hän saa 
kokeilla elämistä ”maailmassa”. Tämä 
tarkoittaa länsimaista pukeutumista; 
farkkuja, meikkejä, elokuvia, autoja jne. 
Tämän jälkeen nuori saa tehdä oman 
päätöksensä, jäädäkkö Amiskulttuuriin 
tai jättää sen kokonaan.

a M i S
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Amiskulttuurin (engl. Amish) lapset, USA - Elämää vanhan tavan mukaan

KouLu
•	 Amissit	vastustavat	pakollista	

koulua. Lapset käyvät koulua lain 
mukaan 16-vuotiaaseen asti. Tämä 
siksi, että he eivät kouluttaudu liikaa 
ja jätä Amis-yhteisöä.

•	 Myöskin	liika	materiaalinen	suuntau-
tuminen kielletään.

•	 Amissit	uskovat	keskivertokoulutuk-
seen. Useasti vanhemmat valitsevat 
lapsilleen pienen paikallisen koulun  
missä on vain yksi tai kaksi luokkaa. 

•	 Opettajat	ovat	myös	Amiseja.	Opet-
tajien koulutus on usein keskikoulun 
jälkeen tehtyjen kurssien varassa, 
toisinaan nekin jäävät kesken. 
Pennsylvianassa opettajia yritetään 
kouluttaa enemmän ja järjestää 
heille koulustusta ja tapaamisia, jotta 
koulutuksen tasoa saataisiin nostet-
tua.

•	 Amis-opettajien	tapaamisissa,	
opettajat voivat jättää kysymyksiä 
kirjallisesti lappuun, lappu pudote-
taan suljettuun laatikkoon. Eniten 
kokemusta omaava opettaja vastaa 
kysymyksiin parhaansa mukaan. 
Yleisimpiä opettajien kysymyksiä on, 
miten auttaa lasta aktivoitumaan ja 
lopettamaan päiväunelmointi, sekä 
mistä saada enemmän opiskelu-
materiaaleja.

•	 Miltei	kaikissa	kouluissa	opetellaan	
maantiedettä, historiaa, terveys-
tietoa, taidetta ja yhteiskuntaoppia. 
Amissit puhuvat omaa kieltään 
mikä on yläsaksan murre ja Penn-
sylvaniansaksaa. Englannin kielen 
lausuminen on heille haaste, sillä 
paikallinen opettaja ei välttämättä 
osaa itsekkään lausua sanoja oikein. 
Matematiikassa on tärkeintä että 
jokainen oppilas oppii käytäntöön 
liittyviä asioita. Heille on tärkeää, 
että jokainen lapsi osaa punnita 
leivin jauheen, arvioida kuinka paljon 
maalia tarvitaan huoneen maalaa-
miseen ja kuinka paljon maissinjyviä 
tarvitaan koko pellon viljelyyn.

•	 Lapset	oppivat	ammattiosaamista	
ja elämän muita taitoja, olemalla 
aktiivisia perheen askareissa ja kylän 
toiminnassa mukana, pienestä asti.

kulttuurin LapSeT
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Hunajayhtymän kotimaisten hunajien lempeä maku tulee 
kesäisiltä kukkaniityiltä. Kullankeltaisessa, ihanan pehmeässä hunajassa 

maistuvat lämpimän kesän herkullisimmat muistot. 

HunajayHtymä Oy, PL 110, 32201 LOimaa, PuH. 0207 769 680
 www.facebOOK.cOm/HunajayHtyma

www.Hunaja.fi  •  www.mieLeinen.fi
Luonnollista makeutta

Uutuus!Kätevät200 g PaKKauKset 

APuA HunAJASTA!
Puhdas mehiläisten valmistama luonnontuote, 
missä ei ole lisättyä sokeria.

HunAJAA FLunSSAn HoiToon  Hunaja rauhoittaa ärtynyttä kurkkua 
ja vahvistaa limakalvojen toimintaa. Hunaja ja maito muodostavat 
yhdessä serotoniniinia, mikä edistää nukahtamista.

HunAJA rAuHoiTTAA LAPSen ySKää  Käypäohjeitus suosittelee 
hunajaa lapsen lyhytaikaiseen yskään. Hunajaa kannattaa ottaa noin 
puoli tuntia ennen nukkumaan menoa. Hampaiden pesua unohtamatta!

HunAJA JA SiiTePöLyALLerGiA  Hunaja voi aiheuttaa allergisia 
oireita: hunaja sisältää siitepölyä, ja siitepölyallergikko voi reagoida tähän 
siitepölyyn. Kaikki hunajat eivät välttämättä kuitenkaan aiheuta oireita. 
Tutkimuksissa on saatu lupaavia näyttöjä siitä, että hunaja voi auttaa 
siitepölyallergioiden siedätyksessä.

APuA BAKTeeriPeräiSen riPuLin HoiToon  On todettu että 
hunajaa nauttivalla on ripulin kesto merkittävästi lyhyempi. Syynä tähän 
pidetään hunajan antibakteerisia ominaisuuksia.

TeHoA HAAVoJen HoiToon  Hunajaa voi käyttää auringon 
polttamalle iholle, tulehtuneisiin tai märkiviin avohaavoihin sekä 
palovammoihin.

Asiantuntijana Mari Koisitinen, kuluttajaneuvoja, Suomen Mehiläis
hoitajain Liitto SML ry

Hunajaa ei pidä antaa imeväisikäisille, sillä se
saattaa aiheuttaa ruokamyrkytysoireita Clostridium botulinum -nimisen
bakteerin vuoksi. Yli yksivuotiaalle hunaja on turvallista.

Äidin 
hemmottelu
hetkiin!
Kiinteyttävä Vartaloemulsio 
– Berry fresh –
Sisältää suomalaista 
 karpalon siemenöljyä.
Raikastuoksuinen 
 kiinteyttävä Vartaloemulsio, 
mikä tekee ihosta sileän ja 
kiinteän.

Täysjyvä 
 Tattaripasta – 

Gluteeniton 
Valmistukseen on 

käytetty pelkästään 
kotimaista täys-
jyvätattirijauhoa 
ja suolaa, mutta 
ei  mitään muita 

 lisäaineita.
Loistava pohja herkul-

liselle lohi pastalle! 
www.keskisenmylly.fi

S
u

oSiTTeLee

BERRYFECT 
mustaherukka

jauhe on 100 % 
suomalaista 

 marjaa. 
Ei lisäaineita tai sokeria.
Antaa herkullista makua 

puuron, jogurtin, teen, 
jäätelön tai leivonnaisten 

maustamiseen. 
1 tl jauhetta vastaa 1 dl 

tuoreita marjoja! 
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Hunajayhtymän kotimaisten hunajien lempeä maku tulee 
kesäisiltä kukkaniityiltä. Kullankeltaisessa, ihanan pehmeässä hunajassa 

maistuvat lämpimän kesän herkullisimmat muistot. 

HunajayHtymä Oy, PL 110, 32201 LOimaa, PuH. 0207 769 680
 www.facebOOK.cOm/HunajayHtyma

www.Hunaja.fi  •  www.mieLeinen.fi
Luonnollista makeutta

Uutuus!Kätevät200 g PaKKauKset 

Pieni vauva ei usein osaa 
ilmaista tunteitaan ja ajatuk-

siaan niin, että voisit heti ymmär-
tää hänen viestiään. Voit kuitenkin 
oppia ymmärtämään lapsesi 
käytöstä ja kehonkieltä sekä hä-
nen tapaansa ilmaista itseään 
esimerkiksi havainnoimalla häntä 
erilaisissa arjen tilanteissa sekä 
pysähtymällä ihmettelemään ja 
arvailemaan, mitä vauva mahtaa 
reaktioillaan ja käyttäytymisellään 
sinulle viestiä. Paras tapa oppia 
ymmärtämään vauvan viestejä on 
seurata hänen reaktioitaan kotona 
arkipäivän tilanteissa, kuten hoito-
toimenpiteiden, yhteisen leikin, 
nukuttamisen tai imetyksen aika-
na. Lapsen perusluonne eli tem-
peramentti vaikuttaa siihen, millä 
voimakkuudella ja nopeudella hän 
reagoi eri tilanteissa. Joskus sinun 
voi kuitenkin olla vaikeaa tietää, 
mikä on vauvan ikään liittyvää 
käyttäytymistä ja mikä synnynnäis-
tä temperamenttia.

Tarkkaillessasi vauvaa joko 
yksin tai yhdessä toisen vanhem-
man kanssa, voit huomata sellaisia 
piirteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
lapsen ymmärtämisessä. Sinun 
kannattaa kiinnittää huomiota mm. 
siihen, miten voimakkaasti vauva 
näyttää tunteitaan eri tilanteissa, 

kuinka herkkä hän on esimerkiksi 
uusille mauille, lämpötilanvaihteluil-
le tai melulle, kuinka helposti hän 
sopeutuu päivärytmin muutoksiin 
tai rutiinien vaihtumiseen ja kuinka 
energinen vauva on. Onko hän 
vilkasliikkeinen vai hidas, rauhal-
linen ja hiljainen vai äänekäs ja 
seurallinen. Löytäisitkö aikaa aina 
silloin tällöin pysähtyä hetkeksi 
tietoisesti seuraamaan vauvan 
viestejä, ilmei tä ja eleitä. Silloin 
voit ehkä huomata jotain sellaista, 
mitä et arjen kiireiden keskellä 
välttämättä muuten huomaisi.  
Havainnoimalla vauvaa sinun on 
mahdollista huomata tarkemmin 
vauvan sanattomia viestejä ja hä-
nen tapaansa toimia eri tilanteissa 
sekä miten hän reagoi eri asioihin 
ja miltä ne hänestä tuntuvat.

Pieni vauva, joka ei vielä osaa 
ilmaista itseään sanallisesti, käyt-
tää erityisen taitavasti muita aiste-
jaan maailman ymmärtämisessä. 
Lapsi vaistoaa herkästi sekä sinun 
että muiden perheenjäsenten 
tunnetiloja ja perheessänne vallit-
sevaa ilmapiiriä. Jo aivan pienikin 
vauva on taitava tunteiden tulkitsija 
ja havainnoi tarkasti mielentilojasi. 
Hän huomaa herkästi esimerkiksi 
ilosta, innostuksesta ja riemusta 
kertovat viestisi, mutta vaistoaa 

Miten vauva viestii ja 
miten viestejä oppii tulkitsemaan

Hyvä pienen vauvan äiti ja isä

”Pieni vauva on taitava tunteiden tulkitsija ja havainnoi 
tarkasti mielentilojasi.”

S
ca

nS
to

ck
P

ho
to

.c
om



22    Pisamat

myös alakuloisuuden, masennuksen, su-
run ja vihaisuuden. Sinun käyttäytymisesi 
ja myös muiden perheenjäsenten reaktiot 
näissä tunnetiloissa toimivat esimerkkinä 
ja toimintamallina vauvalle.

Tunteet tarttuvat herkästi perheen-
jäsenten välillä. Voimakkaan tunteen val-
lassa sinun saattaa kuitenkin olla vaikeaa 
asettua tarkastelemaan tilannetta vauvasi 
näkökulmasta ja vastata hänen viesteihin-
sä tai aloitteisiinsa vauvaa rauhoittavalla 
tavalla.  Siksi on tärkeää, että löytäisit 
rakentavia tapoja myös omien voimak-
kaiden tunteidesi ilmaisuun ja säätelyyn. 
Ainoastaan rauhallisella mielellä pystyt 
huomaamaan ja tunnistamaan myös vau-
vaa stressaavia tilanteita ja kykenet autta-
maan ja rauhoittamaan häntä niissä.

On tärkeää muistaa, että myös iloiset 
ja positiiviset tunteet tarttuvat perheen-
jäsenten välillä. Sinun lämpimät sanasi, 
äänensävysi, ilmeesi ja toimintasi päivit-
täisissä hoivatilanteissa antavat vauvalle 
viestin ja kuvan siitä, millainen hän on. 
Vauvan itsetunto alkaa rakentua siitä, 
miten sinä tai lapsen toinen vanhempi 
hänet päivittäin kohtaatte. Yhteinen ilo ja 
nauru lisäävät läheisyyttä ja kiintymystä 
sinun ja vauvasi välillä ja suojaavat lapsesi 
kehitystä monin tavoin. Jokainen lapsi 
osaa jo syntymänsä hetkellä itkeä ja siten 
viestittää hankalasta olostaan. Hän ei 
kuitenkaan osaa vielä nauraa. Ilo ja nauru 
syntyvät vain läheisessä vuorovaikutuk-
sessa toisen ihmisen, tavallisesti oman 
vanhemman kanssa. Vauva ei ymmärrä 
vielä sanojasi mutta hellä kosketus, kiin-

nostunut katseesi, hymy tai innostunut 
äänesi kertovat vauvalle, että iloitset 
hetkistä hänen kanssaan ja hän kokee 
itsensä tärkeäksi ja rakastetuksi.

Kun vauvat kasvavat ja lähtevät 
enemmän tutkimaan ympäristöään, he 
yleensä uusissa tilanteissa hakevat van-
hemmiltaan tunneperäistä viestiä vahvis-
tukseksi siihen, kannattaako tutkimus-
matkaa jatkaa. Vanhemman reaktiot 
opastavat vauvaa siinä, miten hänen 
pitäisi itse asiassa edetä. Asiat, joita lapsi 
erityisesti havainnoi, ovat useimmiten van-
hempien tiedostamattomia viestejä: äänen 
sävy ja voimakkuus, kehon asento, kas-
vonilmeiden vaihtelu tai liikkeiden rytmi.

Pienen lapsen kyky säädellä omia 
tunteitaan on vasta kehittymässä ja 
on täysin riippuvainen häntä hoitavista 
ihmisistä ja heidän reagoinneistaan ja 
viesteistään erityisesti lapsen mieltä kuo-
huttavissa tilanteissa. Myös sinun vauvasi 
tarvitsee aina apuasi rauhoittumiseen ja 
tunteiden säätelyyn varsinkin hankalissa 
tilanteissa. Hän seuraa myös tarkasti 
esimerkiksi sitä, mitä sinun ja puolisosi 
tai muiden perheenjäsenten välisessä 
vuorovaikutuksessa tapahtuu. Usein jos 
vaikkapa isän ja äidin välinen keskustelu 
muuttuu riitaisaan suuntaan, vauvan ilme 
muuttuu huolestuneeksi. Toisaalta taas 
vauvat ilahtuvat jos isä ja äiti hymyilevät 
toisilleen.  Näin vauva on alusta saakka 
myös osa koko perheen sosiaalista toi-
mintaa.  

Tiesitkö, että jo kahden kuukauden 
ikäinen vauva pystyy aktiivisesti käyttä-

”Vauvan itsetunto alkaa rakentua siitä, miten sinä tai 
lapsen toinen vanhempi hänet päivittäin kohtaatte.”

”Tavallisesti jo noin kuuden viikon ikäinen vauva 
suuntaa enemmän hymyjä omille vanhemmilleen.



mään vanhempiensa tunneviestejä oman rauhoittumisen-
sa tukena. Vauva voi esimerkiksi alkaa rauhoittua jo näh-
dessään äidin tai isän lähestyvät kasvot ja kuullessaan 
tyynnyttelevän äänensävyn.  Tärkeää on, että vanhem-
pana pyrit nopeasti vastaamaan vauvasi viestittämään 
hätään, nostamaan syliin, syöttämään tai muuten rauhoit-
tamaan vauvaa. Samalla, usein jo aivan luontaisestikin, 
voit mallintaa ja viestiä vauvalle ilmeilläsi ja eleilläsi, ettei 
tilanteessa oikeasti ole mitään hätää.

Ensimmäisen vuoden aikana vahvistuu vauvan ja van-
hemman välinen kiintymyssuhde. Turvallisen kiintymys-
suhteen muodostuminen edesauttaa myös sinua vauvasi 
viestien havaitsemisessa ja niiden ymmärtämisessä.  
Tavallisesti jo noin kuuden viikon ikäinen vauva suuntaa 
enemmän hymyjä omille vanhemmilleen ja noin neljän 
kuukauden iässä, hän jo tietoisesti hapuilee käsillään 
vanhempansa suuntaan hankalalta tuntuvissa tilanteis-
sa. Kiintymyssuhteen lujittuminen takaa myös sen, että 
erityisesti kuormittavissa tilanteissa vauvasi viestittää 
ahdingostaan ensisijaisesti omille vanhemmilleen esi-
merkiksi itkulla, käsien ylös nostamisella ja läheisyyden 
hakemisella.

Suunnilleen samoihin aikoihin, noin neljän kuukauden 
iässä, vauva kykenee jo havaitsemaan, mihin vanhempi 
esimerkiksi hoitotilanteissa kiinnittää huomiota. Vauva 
mm. kääntää katseen samaan suuntaan, mihin vanhem-
pi katsoo. Noin yhdeksän kuukauden iässä lapsi alkaa 
myös itse osoittaa kädellään asioita ja seuraa katseel-
laan, ymmärsikö vanhempi hänen aikomuksiaan. Osoit-
taminen, omassa kädessä olevien lelujen näyttäminen ja 
aikuisen vetäminen kädestä katsomaan omia mielenkiin-
non kohteita ovat tärkeitä viestejä lapsen sosiaalisesta 
kehityksestä. Ne kertovat vauvan mielessä yhä eriyty-
neemmistä kyvyistä tiedostaa omaan mieleen ja toisen 
mieleen kuuluvia asioita.  

Anne Viinikka

Kysy lisää tuotteesta apteekista tai ota yhteyttä markkinoijaan
info@unigroup.dk tai palvelevan puhelimen välityksellä 0800 114 021

Dermicin®

Uusi hellävarainen 
tuote vauvan päänahan 

karstan hoitoon

Bifibaby® plus
Uusi tuote vauvojen 

koliikin ja sen oireiden 
hoitoon

LÖYTYY
APTEEKISTA

LÖYTYY
APTEEKISTA

Kysy lisää tuotteesta apteekista tai ota yhteyttä markkinoijaan
info@unigroup.dk tai palvelevan puhelimen välityksellä 0800 114 021

Terveydenhoitaja Anne Viinikka, Vahvuutta vanhemmuuteen 
hankkeen päällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
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SAATAVILLA APTEEKISTA

Vähentää pigmenttihäiriöitä
– tekee ihosta tasaisen ja kirkkaamman

     Perinteiset tuotekoos-
     tumukset hoitavat 
     pigmenttihäiriöitä, 
ihotummentumia ja maksaläiskiä vain pintapuolisesti.

UUDET EUCERIN® EVEN BRIGHTER CLINICAL -tuotteet 
tehoavat syvemmällä ihossa - ne vähentävät ihon hyper-
pigmentoitumista siellä, missä pigmenttejä syntyy. Uuden 
sukupolven EUCERIN®-ihonkirkastajat sisältävät erittäin 
tehokasta B-Resorsinoli –vaikutusainetta. 

Tuotteiden vaikutuksesta ihosta tulee tasaisempi ja kirkkaam-
pi jo 4 viikon* käytön jälkeen. Säännöllinen, pitkäaikainen 
käyttö parantaa hoitotuloksia. Optimaalisen hoitotuloksen 
saavuttamiseksi tulee päivittäin käyttää sekä päivä- että 
yövoidetta. ERITTÄIN TEHOKAS & DERMATOLOGISESTI 
TESTATTU.

ENNEN HOITOA 4 VIIKON JÄLKEEN 8 VIIKON JÄLKEEN 12 VIIKON JÄLKEEN4 VIIKON JÄLKEEN 8 VIIKON JÄLKEENENNEN HOITOA 12 VIIKON JÄLKEEN
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k yseessä on hormoneihin liit-
tyvä hyperpigmentaatio eli 
melasma. Se syntyy, kun ihon 
pigmenttisolut muodostavat 

tavallista enemmän ruskean värin aiheut-
tajaa eli melaniinia. Sitä esiintyy joko ihon 
pinta- tai syvemmissä kerroksissa tai mo-
lemmissa yhtä aikaa. 

– Melaniinin tuotannon käynnistää tyro-
sinaasientsyymi.  Hormonit ja istukkaperäi-
set, vielä tarkemmin tuntemattomat aineet 
lisäävät melaniinipigmentin muodostusta, 
ihotautilääkäri Tapio Rantanen kertoo.

 Merkittävimmät riskitekijät raskauden 
ohella ovat vaivan esiintyminen suvussa, 
herkästi ruskettuva ihotyyppi, ehkäisy-
pillerien käyttö ja voimakas aurinko-
altistus. Myös muut lääkkeet kuin 
e-pillerit voivat lisätä riskiä. Sellaisia 
ovat esimerkiksi eräät epilepsia- ja 
malarialääkkeet.

Tummia läiskiä ilmaantuu eten-
kin alueille, joiden ihosoluissa on 
runsaasti naissukupuolihormonien 
reseptoreita ja toisaalta myös luonnos-
taan pigmenttiä. Tällaisia alueita ovat 
esimerkiksi kasvot, nännipihat ja ulkoiset 
sukuelimet. Suun ympärille saattaa ilmestyä 
tumma ja ikävännäköinen, niin sanottu 

Pigmenttiläiskistä kärsivät myös hormo-
naalista ehkäisyä käyttävät ja vaihdevuosi-
ikäiset naiset. 

Ikävästä ulkonäöstään huolimatta pig-
menttiläiskät ovat vaarattomia. Raskaudesta 
johtuva lisääntynyt pigmentti vaalenee 
yleensä vuoden kuluessa synnytyksestä.  
Joillekin voi kasvoihin jäädä pysyviä läiskiä 
näkyviin.  

Läiskien hoitaminen vie aikaa, osa läiskis-
tä pysyy poissa, osa tulee takaisin. 

–Varsinaisia lääkkeitä ja muita hoitoja 
ei ole ylipäätään kunnolla ja laadukkaasti 
tutkittu, eikä varsinkaan raskausolosuhteis-

sa. Tehokkaimpana paikallislääkkeenä 
pidetään A-vitamiinihapon, hydroki-
nonin ja kortisonin yhdistelmää. Sitä 
voidaan sekoittaa ihotautilääkärin 
reseptillä apteekissa. Yhdistelmää 
suositellaan käytettäväksi vasta ras-
kaudenjälkeen, sillä lääkkeessä on 
A-vitamiinihappoa. Sen sijaan jossa-
kin määrin tehoavaa atselaiinihappoa 

sisältävää reseptilääkettä uskalletaan 
käyttää raskausaikanakin. Raskaana ole-

ville sopivat myös pigmenttiä hajottavat 
laser- ja valoimpulssihoidot, tietää Tapio 
Rantanen. 

Suojaa iho auringolta
Auringon ultraviolettisäteily edesauttaa 
pigmentaation ja melasman lisääntymistä. 
 Siksi iho kannattaa suojata etenkin raskau-
den aikana vaatteilla ja mahdollisimman 
kor kean suojan antavalla aurinkosuoja-
voiteella. Suojavoidetta on hyvä käyttää 
heti, kun aurinko keväällä pilkistelee talven 
jäljiltä ja jatkaa käyttöä myöhään syksyyn.

Vaikka iho seuraavana keväänä olisikin 
tasaisen vaalea, suojavoiteen käyttö kan-
nattaa aloittaa uudelleen. Kevätaurinko voi 
aktivoida ihon alla uinuvat läiskät uuteen 
kukoistukseen.  

Suojavoidetta kannattaa levittää runsas 
kerros myös jo olemassa olevalle läiskälle, 
ettei se tummu lisää auringossa. Lisätehoa 

Apua maksaläiskiin
Raskauden kylkiäisenä iholle saattaa ilmestyä ikävän näköisiä, tummanruskeita 
 läiskiä. Niillä on monta nimeä: maksaläiskä, pigmenttihäiriö, raskausnaamio. 
Riesa on vaaraton, mutta siitä saattaa tulla harmittava kumppani loppuelämäksi. 

Meikkaa piiloon
Jos ei malta odotella kasvoilla olevien läiskien vaa-
lenemista, ne voi piilottaa vaikka heti meikin alle. 
Haaleammat läiskät peittyvät kevyellä meikki-, BB- tai 
CC-voiteella. Selkeästi erottuva läiskä häipyy paremmin 
piiloon peittävällä meikkivoiteella. Tarvittaessa sitä voi 
levittää ensin koko kasvoille ja lisäksi toinen ohut kerros 
vain läiskän päälle. Kaksi ohutta kerrosta näyttää luon-
nollisemmalta kuin yksi paksu.

Jos läiskä on kovin tumma ja kuultaa meikkivoiteen 
alta, avuksi kannattaa ottaa runsaasti väripigmenttiä 

sisältävä erikoispeitevoide. Se levitetään vain läiskän päälle. Ohuimman kerroksen saa, 
kun levittää voiteen meikkisiveltimellä. Kannattaa kokeilla, toimiiko peiteaine paremmin 
meikkivoiteen alla tai päällä.

raskausnaamio. Myös otsaa läiskittävät 
tummat läntit tai ylähuulta kaunistavat 
 pigmenttiviikset koetaan harmillisiksi. 

melasma koettelee lähes kaikkia 
raskaana olevia
Melasma on vaaraton, mutta harmillinen. 
Joidenkin tutkimusten mukaan vaivaa on 
ainakin 75 prosentilla raskaana olevista. 
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SAATAVILLA APTEEKISTA

Vähentää pigmenttihäiriöitä
– tekee ihosta tasaisen ja kirkkaamman

     Perinteiset tuotekoos-
     tumukset hoitavat 
     pigmenttihäiriöitä, 
ihotummentumia ja maksaläiskiä vain pintapuolisesti.

UUDET EUCERIN® EVEN BRIGHTER CLINICAL -tuotteet 
tehoavat syvemmällä ihossa - ne vähentävät ihon hyper-
pigmentoitumista siellä, missä pigmenttejä syntyy. Uuden 
sukupolven EUCERIN®-ihonkirkastajat sisältävät erittäin 
tehokasta B-Resorsinoli –vaikutusainetta. 

Tuotteiden vaikutuksesta ihosta tulee tasaisempi ja kirkkaam-
pi jo 4 viikon* käytön jälkeen. Säännöllinen, pitkäaikainen 
käyttö parantaa hoitotuloksia. Optimaalisen hoitotuloksen 
saavuttamiseksi tulee päivittäin käyttää sekä päivä- että 
yövoidetta. ERITTÄIN TEHOKAS & DERMATOLOGISESTI 
TESTATTU.
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Auringon ultraviolettisäteily edesauttaa 
pigmentaation ja melasman lisääntymistä.

saattaa innostua liikapigmentoitumaan, 
ellei ihoa suojaa aina auringossa erittäin 
huolellisesti. 

Kokeile kosmetiikkaa
Myös kosmetiikkateollisuus on huoman-
nut ihon pigmentoitumisen lisääntyneen. 
Ihon väriä tasoittavia, läiskiä vaalentavia, 
pigmenttivaurioita korjaavia ja ihoa kirkas-
tavia hoitotuotteita löytyy kiitettävästi myös 
apteekeista. 

Edistyksellisimmät kosmeettiset ihon-
hoitotuotteet pyrkivät hillitsemään myös 
melaniinin tuotantoa. Pigmentinhoitotuot-
teita on käytettävä säännöllisesti päivittäin 

käyttö ohjeen mukaan. Tuloksia luvataan nä-
kyvän iholla yleensä neljän viikon kuluttua.

Läiskien torjuntataisteluun kannattaa käy-
dä monipuolisesti. Perussetin muodostavat 
UV-suojan sisältävä päivävoide ja vaurioita 
yön aikana korjaava yövoide. Niiden avuksi 
saa lisätehoa hoitotiivisteellä, jota käytetään 
voiteiden kanssa yhtä aikaa joko jatkuvasti 
tai  vaikkapa kuukauden kuurina. Hoito-
tehon voi viimeistellä vielä läiskän päälle 
levitettävällä täsmä tuotteella. Se korjaa ja 
vaalentaa pigmenttiläiskää  paikallisesti. •

Asiantuntijana ihotautilääkäri 
Tapio  Rantanen

aurinkoa vastaan saa käyttämällä päivällä 
hoitovoidetta, jossa on vähintään suoja-
kerroin 15. 

Meikkaava voi korvata aurinkovoiteen 
levittämällä hoitovoiteen päälle meikinpoh-
justajaa, jossa on korkea suojakerroin ja sen 
päälle meikkivoidetta. Väripigmenttiensä 
ansiosta meikkivoiteetkin suojaavat ihoa 
auringolta. Mitä peittävämpi meikkivoide, 
sitä paremman aurinkosuojan se antaa.

Auringossa ollessa kannattaa välttää haju-
vesien ja eteerisiä öljyjä sisältävien tuottei-
den käyttämistä. Niiden sisältämien aines-
osien on todettu lisäävän ihon läiskittymistä 
auringossa. Myös kuorintojen jälkeen iho 
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S ynnytyksen jälkeistä aikaa 
kutsutaan lapsivuodeajaksi  
Lapsivuodeaika kestää keski-
määrin 5–12 viikkoa, jolloin 

elimistö palautuu raskauden ja synnytyksen 
aiheuttamista muutoksista. Lapsivuode-
aikana kohtu palautuu kokoonsa, limakal-
vot ja repeämät / välilihahaava paranevat. 
Jälkivuoto kestää noin 4–6 viikkoa.

Liikunta auttaa henkisesti ja fyysisesti 
synnytyksestä palautumisessa. Lantion-
pohjan lihasten harjoittelu kannattaa 
aloittaa heti synnytyksen jälkeen. Kävely on 
erittäin hyvä liikuntamuoto alkuun ja jäl-

SYNNYTYK-
SESTÄ 
TOIPUMINEN

Uuden vauvan 
myötä äidit usein 
unohtavat itsensä ja 
oman  hyvinvointinsa. 
Äidin hyvinvointi 
on tärkeää, jotta 
hän jaksaisi  hoivata 
 vauvaa ja että 
 maitoa muodostuisi 
hyvin.

kitarkastuksen jälkeen voi aloittaa raskaam-
man liikunnan.

Synnytyksen jälkitarkastus tehdään 
neuvolassa noin 6–8 viikon kuluttua 
synnytyksestä. Jälkitarkastus on edellytys 
vanhempain rahan jatkumiselle.

Vauvan syntymän jälkeen ensimmäiset 
viikot ja kuukaudet eletään vauvan rytmin 
mukaan. Elämä on imetystä, lepoa ja ul-
koilua. Siinä välissä on hyvä muistaa hoitaa 
myös itseään ja äidin on tärkeä saada myös 
omaa aikaa.

Olisi hyvä keskustella etukäteen jo 
raskauden aikana puolison kanssa esim. 
kotitöiden jakamisesta, oman ajan käytös-
tä, ym. perheen arkeen liittyvistä asioista. 

Tärkeää on jakaa myös vauvan hoitovastuu 
molempien vanhempien kesken.

Synnytyksen jälkeinen herkistyminen 
– Baby blues
Synnytyksen jälkeen äidin mielialan ailah-
telut ovat hyvin tavallisia hormonaalisten 
muutosten ja uuden elämäntilanteen takia. 
Synnytyksen jälkeistä herkistymistä (baby 
blues) kokee noin 80 % synnyttäjistä. Baby 
blues on voimakkaimmillaan heti ensim-
mäisten päivien jälkeen synnytyksestä. 
Herkistyminen auttaa äitiä virittäytymään 
pienen vauvan viesteihin ja tarpeisiin. 

Baby bluesin tavallisimpia oireita ovat it-
kuherkkyys ja mielialojen vaihtelut. Oireet 
häviävät yleensä parin viikon sisällä. Vasta-
synnyttäneet äidit tarvitsevat ymmärrystä ja 
tukea sekä konkreettista apua kotitöissä ja 
mahdollisuuden lepoon. Tärkeää on myös 
saada keskustella tunteista esimerkiksi neu-
volassa.

yleensä synnytyksen jälkeisestä 
masennuksesta toipuu hyvin
Noin 10–20 % synnyttäjistä masentuu. 
Masennuksen esiintyvyys on korkeimmil-
laan ensimmäisen kolmen kuukauden aika-
na. Yleensä synnytyksen jälkeisestä masen-
nuksesta toipuu hyvin, mutta uusiutumis-
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riski seuraavassa raskaudessa on 50–60 %. 
Masennuksen syitä ei tarkkaan tiedetä, 
mutta on joitakin riskitekijöitä, joiden on 
todettu altistavan synnytyksen jälkeiselle 
masennukselle. Esimerkiksi aikaisempi 
masennus, parisuhdeongelmat, tukiverkon 
puute, taloudelliset ongelmat, synnytykseen 
liittyvät komplikaatiot, lapsen sairaus, ime-
tyksen vaikeus.

 Masentunut äiti on itkuinen, surullinen, 
ahdistunut, huolestunut, peloissaan ilman 
selkeää syytä. Masennukseen liittyy myös 
voimakas väsymys ja samalla univaikeudet. 
Äidit syyllistävät itseään, eivät tunne iloa 
vauvasta. Äidin on vaikea suoriutua päivit-
täisistä askareista ja jopa huoleh-
tia itsestään.

Masentunut äiti tarvitsee lääkä-
rin apua. Tarvittaessa aloitetaan 
lääkitys. On tärkeä saada puhua 
tilanteesta ja tunteista ammatti-
ihmisten, esim. psykologin kans-
sa. Joskus lääkehoidon ja keskus-
telun lisäksi tarvitaan pidempi-
aikaista terapiaa tai sairaala hoitoa.

Lapsivuodepsykoosiin 
tarvitaan erikoissairaanhoitoa
Lapsivuodepsykoosi on vakava 
mielenterveydenongelma johon 
sairastuu 1–2 äitiä tuhannesta. 
Se puhkeaa tavallisesti kahden 
viikon kuluessa synnytyksestä. 
Psykoosin tyypillisiä oireita ovat 
voimakkaat mielialan vaihtelut, 
todellisuudentajun pettäminen, 
erilaiset harhaluulot. Psykoosi 
hoidetaan aina erikoissairaan-
hoidossa.

Joskus äidin on itse vaikea huomata ma-
sennusta tai tunnustaa sitä. Siksi puolisolla 
tai lähimmäisillä on tärkeä rooli masennuk-
sen tunnistamisessa.  On tärkeää, että al-
kava masennus havaitaan ajoissa ja saadaan 
äidille tarvittava hoito ja tuki. Neuvolassa 
äidin masennusta seulontaan EPDS-lomak-
keella (Edinburgh Postnatal Depression 
Scale) raskausviikolla 30–32 ja 2 kuukautta 
lapsen syntymän jälkeen.

Asiantuntijana kätilöterveydenhoitaja Marjut 
Lehmusmies

LäHTeeT:
THL, Äitiysneuvolaopas
Neuvolatyön käsikirja
Lapaset perheverkostohanke, Vanhemmaksi työkirja

Energiaa
kasvikunnan 

aarteista!

Apteekeista, luontaistuotekaupoista ja -osastoilta. 
Markkinoija Midsona Finland Oy. 
www.midsona.fi 

Rauta-vitamiinijuoma auttaa jaksamaan.
Floradix® eli Kräuterblutsaft® sisältää rautaa hyvin imey-
tyvässä, vatsaystävällisessä muodossa. Lisäpotkua tuovat 
yrtti- ja hedelmämehut sekä vitamiinit. Erityisruokavalioihin 
hiivaton, gluteeniton ja makeuttamaton Floravital®.

SOVELTUU 
KAIKILLE!

KeinoJA SynnyTyKSen 

JäLKeiSen mASennuKSen 

ennALTAeHKäiSyyn:

• huolehdi itsestäsi, ota 
omaa aikaa, harrasta 
liikuntaa

• puhu tunteista ja 
 ajatuksista

• pyydä rohkeasti 
 apua ja tukea

• vuorotelkaa 
 vauvan hoidossa
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Hellää ho vaa vauvalle

Uutuus! Apteekista.

Rela Colic Drops on uusi kliininen ravintovalmiste vauvojen koliikin 
ruokavaliohoitoon. Sen sisältämä Lactobacillus reuteri Protectis® on 
maailman tutkituin maitohappobakteeri vauvojen koliikin hoitoon. 
L. reuteri vähentää tutkitusti vauvojen koliikki-itkua(1-3)  ja uusimman 
tutkimustiedon mukaan se myös ennaltaehkäisee koliikkia(1). Paras 
tulos saavutetaan pitkäaikaisella, vähintään kolmen viikon käytöllä.  
Rela Colic Drops ei sisällä maidon ainesosia ja se sopii tutkitusti
myös vastasyntyneille. Lisätietoa www.reladrops.fi. Apteekista.
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