
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko

otsikko otsikko

Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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Rentoutuminen ja 

luottamus 

synnytyksessä
- Miten ne vaikuttavat synnytykseen ja miten 

ohjata perheitä synnytysvalmennuksen avulla? 

AIKA 22.11.2018 klo 9-16 (ilmoittautuminen alkaen klo 8:45) (6 t)

PAIKKA Seinäjoki, Kalevankatu 35, Kampustalo, luokat C1056 ja B0018

KOHDERYMÄ Terveydenhoitajat, kätilöt ja muut odottajien kanssa työskentelevät, jotka haluavat auttaa 
perheitä saamaan hyvän synnytyskokemuksen.

TAVOITE Koulutuspäivä antaa selkeän kuvan ja käytännön ohjeet siitä, miten huomioida  
synnytysvalmennuksessa synnyttäjän omat voimavarat ja fysiologian näkökulma. Koulutuksessa 
läpi käytävät rentoutusmenetelmät auttavat synnytyspelon huojentamisessa ja  synnytyskipujen 
lievittämisessä. 

KOULUTTAJA Tuisku Koskela, kätilö, rentoutusohjaaja

HINTA 174 € + 41,76 € (alv 24 %) yhteensä 215,76 € sisältäen luentomateriaalin sähköisenä sekä kahvin

LISÄTIETOJA Anna Rauha p. 040 868 0205  ja anna.rauha@seamk.fi

ILMOITTAUTUMINEN  koulutukseen viimeistään 9.11.2018 https://www.lyyti.in/voima_synnytyksessa

Peruutusehdot
Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu koulutuspaikka 
perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Mikäli 
esteenä on sairaus, josta toimitetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistus viikon sisällä koulutuspäivästä, veloitetaan 20 % koulutuksen 
hinnasta.

seamk.fi/taydennyskoulutus

Lisätietoja koulutuksistamme osoitteesta:

mailto:anna.rauha@seamk.fi
https://www.lyyti.in/voima_synnytyksessa


KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ

SYNNYTYKSEN FYSIOLOGIA, KEHO-MIELI -YHTEYS SYNNYTYKSESSÄ JA KOULUTUKSEN TAUSTAA

Rentoutuminen synnytyksessä on ennen kaikkea kokonaisvaltainen olotila, jossa äiti luottaa itseensä ja kokee olonsa turvalliseksi. 
Tässä osiossa saat tietoa siitä, miten rentoutuminen tukee fysiologista synnytystä. Opit myös keinoja tukea asiakkaan 
rentoutumistaitoja.

MIKSI VALMISTAUTUA SYNNYTYKSEEN? MITEN OMAT TIEDOT JA TAIDOT VAIKUTTAVAT SYNNYTYKSEN
KULKUUN?

Koulutuksessa opit, miten synnytyksenvalmennuksen avulla on mahdollista luoda synnytykseen "positiivinen kierre". Positiivinen 
kierre tukee synnytyksen positiivista kulkua sekä äidin ja vauvan jaksamista synnytyksessä.

SYNNYTYSKUMPPANIN VALMENTAMINEN 

Mitä isän/toisen vanhemman/muun synnytyskumppanin olisi hyvä tietää, jotta hän voi aidosti olla tukena synnyttäjälle? 
Miten vahvistaa kumppanin roolia ja tukea näin myös perheen yhtenäisyyttä ja positiivista synnytyskokemusta?

SYNNYTYSRENTOUTUMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ:

1. Tieto ja koulutus
2. Rentoutuminen
3. Mielikuvat
4. Suggestiot
5. Hengitys
6. Syvärentoutuminen

SYNNYTYSLUOTTAMUKSEN JA -RENTOUTUMISEN TUKEMINEN NEUVOLATYÖSKENTELYSSÄ. 

Miten voin tehdä oman osani lisätäkseni odottajan luottamusta oman kehonsa kykyyn synnyttää? Miten viestiä synnytyksestä 
realistisesti mutta rohkaisevasti?

AJATUKSIA, MITEN TARJOTA RIITTÄVÄT TIEDOT JA TAIDOT ODOTTAJILLE. 

Keskustelua ja ideointia yhdessä.

• Synnytyksen fysiologia

• Keho-mieli -yhteys synnytyksessä 

• Miksi valmistautua synnytykseen? 

• Miten omat tiedot ja taidot vaikuttavat synnytyksen kulkuun?

• Synnytyskumppanin valmentaminen

• Synnytysrentoutuminen käytännössä

• Synnytysluottamuksen ja -rentoutumisen tukeminen neuvolatyöskentelyssä.


