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Onneksi olkoon! 

Olet tehnyt ison päätöksen, joka toteutuessaan muuttaa elämäsi lopullisesti.  

Olen ollut useamman kerran elämässäni sinun tilanteessasi – päättänyt ryhtyä 
kumppanini kanssa yrittämään raskaaksi tuloa.  

Ensimmäisen kerran yritin tulla raskaaksi 22-vuotiaana ensimmäisen aviomieheni 
kanssa. Suhteen kariuduttua yritin "raskautumista" toisen puolisoni kanssa 
muutamaa vuotta myöhemmin. Yhdeksän kuukauden yrittämisen jälkeen 
elämäntilanne muuttui niin, että pidimme jonkin aikaa taukoa, jonka jälkeen taas 
jätin pillerit pois – turhaan.  

Valitettavasti tämäkin suhde päättyi, jonka jälkeen elämäntilanteeni oli useamman 
vuoden niin epävakaa, että lopulta aloin ajatella, että joutuisin hautaamaan 
haaveen äitiydestä koko loppuelämäkseni. Onneksi toisin kävi. 

Tapasin nykyisen kumppanini loppusyksystä 2008. Meillä kummallakin oli takana 
jo sen verran elettyä elämää ja 33 vuotta elinikää, ettemme halunneet odottaa liian 
kauan "oikeaa hetkeä" lapsenteolle. Aika pian sen jälkeen aloimme seurustella, 
aloimme myös harrastaa seksiä niin sanotusti tositarkoituksella.  

Siitä huolimatta että tiesin melko tarkkaan oman ovulaationi ajankohdan ja 
rakastelimme käytännössä päivittäin, kesti kuusi kiertoa ennen kuin meillä 
tärppäsi. 

Viimeisellä yrityskerralla teimme pari asiaa toisin kuin aikaisemmin: aloin syödä 
täysrasvaisia maitotuotteita, kuuntelin hedelmällisyysmeditaatioäänitteitä ja ennen 
kaikkea onnistuin rentoutumaan täysin raskaaksi tulemisen suhteen. 

Raskaustesti näytti plussaa ensimmäisenä pääsiäispäivänä ja esikoisemme syntyi 
jouluaaton aattona 2009. 

Tätä kirjoittaessani olen toista kertaa raskaana.  

Olosuhteet raskaaksi tulolle olivat edelliskertaa haastavammat, sillä kotihoidossa 
oleva esikoisemme ja hänen yöheräämisistään seurannut jatkuva univaje 
rajoittivat radikaalisti mahdollisuuksiamme ja minun voimiani harrastaa seksiä.  

Samaan aikaan olin kuitenkin rennompi ja stressittömämpi kuin vuosiin – tai 
koskaan. Toisaalta koimme mieheni kanssa rakastavamme toisiamme enemmän 
kuin ikinä ennen. Tämä on seurausta asioista, jotka opin opiskellessani 
transformatiiviseksi valmentajaksi Michael Neillin Supercoach Academyssa.  

Lopputulos: tulin yllättäen raskaaksi jo ensimmäisellä kierroksella!  

Tässä oppaassa kerron kaiken mitä sinun pitää tietää voidaksesi yrittää raskaaksi 
tulemista rauhallisin mielin.  
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Ensin käymme läpi raskaaksi tulemisen perusteet kuten kaikki tavat joilla voit 
kotikonstein selvittää ovulaatiosi todellisen ajankohdan – se on todennäköisesti 
hieman myöhemmin kuin mitä luulit. 

Mielen hallintaa käsittelen tämän oppaan yhteydessä olevalla 1 h 20 minuuttia 
pitkällä videolla. Hyvää tarkoittavat tuttavasi ja sukulaisesi, jotka käskevät sinun 
"lopettaa pingottamisen", että tulisit raskaaksi saattavat nimittäin olla oikeassa. 
Siksi annan sinulle konkreettisia neuvoja rentoutumiseen. Sen lisäksi voit ladata 
kutri.net:istä raskaaksi tuloa edistävän rentoutumisäänitteen. 

Tämä opas on ensimmäinen osa Kutrin Äitiysopas -nettikurssia. Sen jälkeen kun 
olet plussannut, voit katsoa nettikurssin sivuilta raskausaikaa, synnytystä ja äitiyttä 
käsitteleviä videoitani.  

Äitiys on ollut elämäni ihmeellisin ja haastavin kokemus. Vaikka välillä on ollut 
vaikeaa, olen suunnattoman kiitollinen siitä, että sain tilaisuuden kokea tämän 
ihmeen. Toivon, että tämän oppaan avulla voin edesauttaa sinunkin matkaasi 
äitiyteen. 

Valtavasti rakkautta ja onnea matkaan! 

Rakkaudella, Katri 
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Lähtöolettamus 

Tämä opas on suunnattu naisille, vaikka se sisältää tietoa myös asioista, joita 
mies voi tehdä edesauttaakseen naisen hedelmöittymistä. Jos olet 
lesbosuhteessa, kumppanilla tarkoitan miestä, jonka on tarkoitus hedelmöittää 
sinut tai naispuolisosi. 

Oppaan lähtökohtana on, että olet perusterve eikä sinulla ole vielä todettu mitään 
raskaaksi tuloa vaikeuttavia terveysongelmia kuten endometrioosia, 
monirakkulaisia munasarjoja (PCO) tai metabolista oireyhtymää. Näissäkin 
tapauksissa oppaasta voi olla paljon apua muun muassa oman mielen hallintaan, 
mutta suosittelen sen lisäksi turvautumaan lääkärin apuun hedelmällisyytesi 
optimoinnissa. 

Jos olet alle 35 vuotta, suositus on että yritätte raskaaksi tuloa kotikonstein noin 
vuoden ajan ennen kuin hakeudutte hedelmällisyysasiantuntijan puheille. Jos olet 
yli 35 ja erityisesti jo yli 40 vuottta, silloin jo puolen vuoden aktiivisen yrittämisen 
jälkeen kannattaa alkaa miettiä lääkärin pakeille lähtöä.  

Puolen vuoden suositus yli 35-vuotiaille on siinä mielessä hassu, että iän myötä 
raskaaksi tuleminen voi kestää joka tapauksessa kauemmin, mutta sen 
tarkoituksena on varmistaa, että otat mahdollisimmat järeät aseet raskaaksi tuloa 
varten käyttöön niin pian kuin mahdollista. 

Vaikka ajatus raskaaksi tuloa vaikeuttavista terveysongelmista voi masentaa ja 
pelottaa, pyydän ettet heitä vielä kaikkea toivoa. Tunnen itse henkilökohtaisesti 
ainakin kaksi naista, joille kokeneet ja arvostetut lääkärit ilmoittivat etteivät he voi 
tulla ikinä raskaaksi. Kumpikin heistä tuli lopulta raskaaksi ihan ”luomuna” eli 
harrastettuaan suojaamatonta seksiä, koska oletti ettei voi tulla raskaaksi. Toinen 
naisista sai vähän aika sitten toisen lapsensa ja toinen tuli esikoiseksi 42-
vuotiaana. Toisin sanoen jopa lääkärit voivat joskus erehtyä. 
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1. Raskaaksi tulemisen pääperiaatteet 
Oletan että tiedät jo raskaaksi tulemisen pääperiaatteet, mutta kerrataan ne nyt 
vielä varmuuden vuoksi: 

Sinun pitää jotenkin saada siittiösoluja emättimeesi samoihin aikoihin kun 
munasolusi irtoaa.  

Munasolu irtoaa keskimäärin kerran kuussa ja elää irtoamisen jälkeen noin 24 
tuntia, jonka ajan se vaeltaa munanjohtimessa kohti kohtua. 

Tavallisin tapa saada siittiösoluja sisään on harrastaa seksiä miehen kanssa 
kunnes mies laukeaa emättimeesi eli hänen peniksestään suihkuaa spermaa 
sisääsi. 

Siittiösolujen pitää päästä emättimestä kohdun kautta munasarjoihin samaan 
aikaan kun munasolu on munanjohtimessa. Siittiösolun matka emättimestä 
munasarjoihin voi kestää muutamasta minuutista reiluun tuntiin, mutta osa siitiöistä 
saattaa yhdynnän jälkeen jäädä hengailemaan kohtuun 2–3 vuorokauden ajan, 
josta ne lähtevät pienempinä seurueina uimaan kohti munasarjoja. 

Ihannetapauksessa edes yksi siittiösolu onnistuu pääsemään munasolun luo ja 
vieläpä saa hedelmöitettyä sen tunkeutumalla munasolun sisään.  

Munasolulla ei ole sukupuolta, vaan lapsen sukupuoli määräytyy sen mukaan 
hedelmöittääkö munasolun "poikasiittiö" vai "tyttösiittiö". Yleensä ottaen poikasittiöt 
ovat nopeampia uimareita, mutta tyttösiittiöt säilyvät pidempään hengissä. 

Jos harrastat seksiä ainoastaan sen 24 tunnin aikana kun munasolu matkaa 
munasarjoissasi ja tulet raskaaksi, saat suuremmalla todennäköisyydellä 
poikavauvan. Jos taas olet harrastanut viimeisen kerran seksiä pari päivää ennen 
munasolun irtoamista ja tulet raskaaksi, todennäköisyys siihen että saat tytön on 
suurempi. 

Jos kaikki menee putkeen hedelmöittyneen munasolun pitäisi siirtyä kohtuun ja 
kiinnittyä sen seinämään ennen kuin seuraavat kuukautisesi alkavat ja kohdun 
limakalvo irtoaa. 

Aloita yrittäminen mahdollisimman pian 

Raskaaksi tuleminen on toisaalta helppoa, toisaalta aina todellinen ihme.  

Aloitetaan hyvistä uutisista: ihmiskeho on suunniteltu lisääntymiseen. Luonnon 
näkökulmasta ainoa tehtäväsi on jatkaa sukuasi ja huolehtia riittävän pitkään siitä, 
että jälkeläisesi pysyvät hengissä. 
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Ihmiskunta on elänyt valtaosan ajasta ääriolosuhteissa, joissa on ollut vähän 
ruokaa ja jossa sairaudet ja loiseläimet ovat heikentäneet ihmisten terveydentilaa. 
Siitä huolimatta ihmiskunta on pysynyt hengissä ja onnistunut lisääntymään. 
Tälläkin hetkellä lukemattomat kovia huumeita käyttävät, vakavasti 
alkoholisoituneet ja nälänhädästä kärsivät ihmiset laittavat lapsia alulle. 

Me länsimaissa elävät emme enää kärsi nälästä – ellemme itse halua. Suurin osa 
sairauksista on saatu kuriin ja meillä on harvemmin loiseläimiä. Valtaosa meistä ei 
käytä huumeita tai hedelmällisyyttä vähentäviä lääkkeitä. Jos olet perusterve, 
normaalipainoinen ja melko nuori, mahdollisuutesi tulla raskaaksi ovat todella 
korkeat. 

Valitettavasti nykyinen länsimaalainen elämäntapa on aiheuttanut uusia haasteita 
raskaaksi tulemiseen. Länsimaalaisten miesten hedelmällisyys laskee kuin 
lehmänhäntä saasteiden ja erilaisten kemikaalien ansiosta. Suomalaismiehet ovat 
onneksi vielä hedelmällisyystilastoissa aika korkealla, mutta jopa heidän 
keskimääräinen hedelmällisyytensä ei ole enää samaa tasoa kuin parikymmentä 
vuotta sitten. 

Vielä suurempi ongelma hedelmällisyyden kannalta on se, että lykkäämme 
raskaaksi tuloa helposti aina siihen asti, että olemme yli 30-vuotiaita.  

Suurin syy tähän lienee se, että se on nykyään mahdollista ja hyvin helppoa. 
Samalla naisten käsitys siitä, mitä kaikkea he voivat elämällään tehdä on 
laajentunut dramaattisesti. Esimerkiksi 1970-luvulla tuskin kukaan uskoi että jonain 
päivänä naiset voisivat mennä halutessaan armeijaan! Haluamme saada 
koulutuksen, uran, kodin ja taloudellista turvaa ennen kuin teemme lapsia. 
Haluamme olla varmoja että kumppanimme on "se oikea", ennen kuin sitoudumme 
lasten tekemiseen. 

Jos luontoäiti saisi päättää 

Jos Luontoäiti saisi päättää, emme käyttäisi hormonaalista ehkäisyä, joka 
sekoittaa kykymme haistaa onko kumppanikokelas geneettisesti yhteensopiva. 
Seksuaalisesti puoleen vetävän kumppanin tavattuamme harrastaisimme tämän 
kanssa seksiä niin monta kertaa, että meissä kummassakin käynnistyisi 
biokemiallinen rakastumisreaktio.  

Tämä reaktio saisi päämme sekaisin pariksi vuodeksi niin, ettemme olisi 
kiinnostuneita muista kumppaneista ja vastaavasti haluaisimme harrastaa 
mahdollisimman paljon seksiä toistemme kanssa. Luontoäiti kieltäisi 
ehkäisymenetelmät lailla, jolloin hyvin nopeasti tulisimme raskaaksi. Raskaus ja 
lapsen syntymä käynnistäisi kummassakin vanhemmassa uudenlaisen 
hormonaalisen reaktion, joka sitoisi heidät toisiinsa ja jälkeläiseensä taas 
muutamaksi vuodeksi eteenpäin, varmistaen näin, että jälkeläinen ehtii kasvaa 
tarpeeksi vanhaksi. Hyvällä onnella tulisimme pian uudestaan raskaaksi, mikä 
puolestaan pitkittäisi yhteensitovaa hormonaalista reaktiota. 

Nykymaailmassa Luontoäidillä ei tosiaan ole juurikaan sananvaltaa, mistä on 
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seurannut se, että yhä useampi länsimaalainen nainen on vaarassa jäädä 
lapsettomaksi vastoin tahtoaan. 

Raskaaksi tulemisen näkökulmasta isoin ongelma on lapsenteon lykkääminen 
kolmenkymmenen ikävuoden tuolle puolen. Vaikka joidenkin tutkimusten mukaan 
vanhemmat äidit huolehtivat yleensä jälkeläisistään tunnollisemmin ja 
rauhallisemmin kuin nuoremmat äidit, pahimmillaan lapsenteon lykkääminen liian 
pitkään voi johtaa siihen, ettemme voi saada omia lapsia. 

Oletan, että koska luet tätä opasta, olet jo päättänyt että haluat äidiksi – ehkäpä 
mahdollisimman pian. Loistavaa! Jos jostain syystä luet tätä ajatellen, että 
esimerkiksi vuoden päästä aloittelisitte vähitellen lapsihanketta ja olet jo yli 30 
vuotta, voisitko mitenkään aloittaa aikaisemmin? Vaikka jo ensi kierrosta? 

Ennen kuin aloitatte 

Olitpa vasta harkitsemasa lapsenteon aloittamista, esittelen seuraavassa 
olennaisimmat muutokset, joita sinun kannattaa tehdä ennen kuin aloitat 
yrittämisen. 

Jos yrittänyt jonkin aikaa, tsekkaa tämä lista siltä varalta ettet ole jo tehnyt jotain 
siinä mainituista asioista. 

1. Jätä pois hormonaalinen ehkäisy 

Jos olet tyypillinen suomalaisnainen, olet tähän asti harrastanut seksiä yrittäen 
välttää raskaaksi tulemista. Mikäli olet käyttänyt hormonaalista ehkäisyä, on aika 
jättää se pois samoin kuin ottaa pois ehkäisykierukka, jos satut käyttämään 
sellaista. 

Mikäli sinulla on kova kiire tulla raskaaksi, on hyvä huomata, että joskus 
esimerkiksi pillereiden poisjättämisen jälkeen kuukautiskierto voi olla useamman 
kierron ajan epäsäännöllinen. Ennen kuin säikähdät, voin kertoa, että toiset 
lääkärit puolestaan uskovat että mahdollisuus tulla raskaaksi on suurimmillaan heti 
pillereiden lopettamisen jälkeen. 

2. Ala syödä foolihappoa 

Viimeistään siinä vaiheessa kun alat miettiä lastenhankintaa puolitosissasi, sinun 
kannattaa aloittaa foolihapon syönti. Suomalainen perusravinto sisältää liian vähän 
foolihapon luontaista muotoa folaattia, joka on välttämätöntä sikiön normaalille 
kehitykselle.  

Sikiö tarvitsee foolihappoa kipeimmin 28 päivän sisällä hedelmöityksestä – eli siis 
aikana, jolloin et välttämättä edes tiedä olevasi raskaana. Siksi on tärkeää aloittaa 
foolihapon syöminen jo ennen kuin yrität tulla raskaaksi.  
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Sinun pitäisi syödä foolihappoa vähintään 400 mcg päivässä. Voit ostaa 
foolihappoa erikseeen tai esimerkiksi hankkia B-vitamiinivalmisteen, joka sisältää 
vähintään tämän määrän foolihappoa. Lisäravinteiden lisäksi foolihappoa saa 
muun muassa tummanvihreistä vihanneksista kuten pinaatista. 

Lue lisää raskaaksi tulemista ja sikiön kehitystä edistävistä lisäravinteista 
myöhemmissä luvuissa. 

3. Käy sukupuolitautitesteissä 

Onko mahdollista, että sinä tai kumppanisi olette jossain vaiheessa harrastaneet 
seksiä ilman kondomia jonkun muun kuin toistenne kanssa ettekä ole käyneet sen 
jälkeen sukupuolitautitesteissä? Kyllä, myös se lyhyt kesäromanssi, joka sinulla oli 
vuosi ennen kuin tapasit nykyisen miehesi, lasketaan, jos sen jälkeen et ole käynyt 
testeissä. Kyllä, käykää testeissä, vaikkei teillä olisi mitään syytä epäillä 
sairastavanne sukupuolitauteja. 

Klamydia on erittäin yleinen sukupuolitauti, joka voi olla jopa vuosia oireeton mutta 
silti samaan aikaan tarttuva. Pahimmillaan klamydia voi aiheuttaa munanjohtimien 
arpeutumista, joka voi johtaa lapsettumuuteen tai kohdun ulkopuolisiin raskauksiin.  

Esimerkiksi erään tuttavani toistuvien alkuraskauden keskenmenojen syyksi selvisi 
nimenomaan oireeton klamydia. Raskaaksi tultuasi sinulta otetaan kyllä 
sukupuolitautitestit, mutta tuttavani tapauksessa raskaus ei koskaan ehtinyt siihen 
vaiheeseen, että hänet olisi testattu lääkärien toimesta. 

Jos kumppanisi ei innostu ajatuksesta tai sinusta tuntuu liian kiusalliselta ehdottaa 
asiaa, jo sinun testaamisesi voi riittää, varsinkin jos olette harrastaneet jo 
pidempään seksiä ilman kondomia.  

Sukupuolitautitesteihin pääset terveyskeskuksen kautta. Soita terveyskeskuksen 
ajanvaraukseen ja kerro asiasi. Voit kertoa syyksi sen, että yritätte lasta, 
jompikumpi teistä on ennen suhdettanne harrastanut seksiä ilman kondomia ja nyt 
haluat vain varmistaa ettei sinulla ole piileviä tauteja kuten klamydiaa tai HIV:iä.  

Ilman ajanvarausta voit mennä sukupuolitautitesteihin ainakin Helsingissä 
sukupuolitautien poliklinikalla, joskin oireettomien olisi hyvä käyttää ensisijaisesti 
terveyskeskusten palveluita. Poliklinikalla otat vuoronumeron, täytät kaavakkeen ja 
odotat vuoroasi testiin. Klinikalla voi olla ruuhkaa, joten odottamaan voi kuulemma 
joutua parikin tuntia.  

Myös useimmat yksityiset lääkärikeskukset tekevät sukupuolitautitestejä. Jos olet 
ihan hirveän häveliäs ja pelkäät että paikkakunnallasi aletaan juoruilla, jos menet 
testeihin, voit tehdä naisille suunnatun klamydiatestin myös kotona. Googlaa 
esimerikiksi "Viola Klamydiatesti". Jos testi on positiivinen eli sinulla on klamydia, 
hakeudu heti lääkärin puheille. 

Mikäli sinulla todetaan klamydia, sinä ja kumppanisi saatte 7-10 päivää kestävän 
antibioottikuurin. 
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Olen itse käynyt elämäni aikana useampia kertoja sukupuolitautitesteissä – 
onneksi aina turhaan. Esimerkiksi opiskeluaikana YTHS:llä testattavana käyminen 
oli melko tuskatonta. Jenkeistä Suomeen palattuani jouduin menemään testeihin 
pienen paikkakunnan terveyskeskukseen. Minua nolotti niin paljon koko homma, 
että keksin niin nolon hätävalheen syyksi testaamiseen, etten kehtaa tunnustaa 
sitä edes tässä. Ajatus salakavalasti tuhojaan tekevästä klamydiasta oli kuitenkin 
niin paljon pelottavampi, että jopa tuolloin pääsin nolotuksen yli, vaikkakin 
hätävalheen voimin. 

Valmista kehosi raskauteen 

Kehosi ei tarvitse olla hedelmällisyyden kannalta optimaalisessa kunnossa, jotta 
voisit tulla raskaaksi – mutta se auttaa. Sen lisäksi kehon hyvinvointiin 
panostaminen ennen raskaaksituloa voi auttaa tekemään raskausajasta 
turvallisemman ja helpomman ja jopa nopeuttaa synnytyksestä palautumista.  

Seuraavassa käyn läpi hedelmällisyyden ja onnistuneen raskauden kannalta 
tärkeimmät asiat. Kaikki kohdat eivät ehkä tunnu ainakaan ensialkuun helpolta 
toteuttaa – varsinkin jos olet yrittänyt tehdä asian eteen jotain jo aiemminkin. Älä 
luovuta! Muista miksi yrität muuttaa elintapojasi: saadaksesi oman lapsen ja 
tarjotaksesi hänelle parhaat mahdolliset edellytykset elämään. 

1. Lopeta tupakointi ja huumeiden käyttö 

Varsinkin äidin tupakointi ja huumeiden käyttö aiheuttaa ongelmia aina 
hedelmöittymisvaikeuksista keskenmenoihin ja lapsen kasvuhäiriöistä 
kätkytkuolemiin. Myös isän tupakointi ja kaikki huumeet kannabiksesta kokaiiniin 
heikentävät sperman laatua ja määrää. 

Tupakoivien naisten lapset ovat keskimäärin pienikokoisempia syntyessään ja 
myös syntyvät useammin keskosina, mikä heikentää lapsen 
selviytymismahdollisuuksia ja voi aiheuttaa muita komplikaatioita. 

Jos olet jo kokeillut perinteiset keinot nikotiinilaastareista sähkötupakkaan, kokeile 
vielä hypnoosia tai akupunktiota. Voit saada lisämotivaatiota sen ymmärtämisestä, 
miksi olet lopettamassa tupakointia tai huumeiden käyttöä – tullaksesi raskaaksi ja 
tarjotaksesi lapselle hyvät lähtökohdat terveeseen elämään. 

Tämän paketin myötä sait myös katsomisoikeudet Itsekuri-webinaariin, jota voit 
saada lisää vinkkejä lopettamiseen. 

2. Vähennä alkoholinkäyttöä 

Myös alkoholin käyttö voi heikentää hedelmällisyyttä. Isompi ongelma on kuitenkin 
se, että mikäli alkoholi maistuu sinulle liian hyvin, sen käytön lopettaminen 
raskaaksitulon jälkeen voi tuntua turhan haastavalta. Toisaalta on hyvä huomata, 
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että jos ensimmäisen kahden viikon aikana hedelmöittymisen jälkeen erehdyt 
kiskaisemaan kaatokännit tai tissuttelemaan viiniä vaikka päivittäin, sillä ei pitäisi 
olla vaikutusta lapsesi kehitykseen.  

Toisaalta pian sen jälkeen kun sikiö on kiinnitynyt kunnolla kohtuun – eli niillä main 
kun kuukautisiesi pitäisi alkaa – alkoholin käytöllä alkaa olla jo haittavaikutuksia 
sikiön kehitykseen.  

3. Lopeta sikiölle haitallisten lääkkeiden ja lisäaineiden 
syöminen 

Jos olet lääkärin määräämällä lääkityksellä, selvitä ajoissa miten lääkityksesi sopii 
yhteen raskauden kanssa – ja jos ei sovi, mitä sille voisi tehdä. 

4. Huolehdi että saat riittävästi mineraaleja ja vitamiineja 

Jos syöt erittäin monipuolisesti ja ruokavaliosi sisältää niin lihaa, rasvaista kalaa, 
runsaasti vihreitä kasviksia, pähkinöitä ja varsinkin parapähkinöitä, hyviä öljyjä ja 
varsinkin vehnänalkioöljyjä, kuitupitoisia täysjyväviljatuoteitta ja sen lisäksi saat 
päivittäin aurinkoa tai ainakin syöt vähintään 50 mcg D-vitamiinia, voi olla, että 
saat ruokavaliostasi riittävästi hedelmällisyyden kannalta vitamiineja ja 
mineraaleja. 

Useimmat tuntemani naiset – minä itse mukaanlukien – eivät kuitenkaan syö 
raskaaksi tulon kannalta optimaalisesti. Onneksi oikeat lisäravinteet voivat ajaa 
saman asian. 

Seuraavat suositukset perustuvat ensisijaisesti Iso-Britannian johtavaan 
hedelmällisyysekspertin Zita Westin kirjaan Fertility & Conception – the complete 
guide to getting pregnant. Zita West on auttanut lukuisia julkkiksia Gwyneth 
Paltrowsta Madonnaan tulemaan raskaaksi.  

Listaan vitamiini- ja mineraalisuositukset tärkeysjärjestyksessä, jonka itse olen 
päätellyt niin Zita Westin kirjoista kuin muista lukemistani lähteistä. 

HUOMIO! En ole lääkäri tai koulutettu ravintoasiantuntija, joten en ota vastuuta 
seuraavista suosituksista. Olen itse syönyt niiden mukaan ja tullut raskaaksi, mutta 
olen perusterve nainen, jolla ei ole mitään erityislääkitystä tai sairauksia.  

Kaikki suositukset ovat selvästi kansainvälisten yliannostusrajojen alapuolella, 
mutta enemmän kuin mitä virallinen suomalainen suositus on. Jos sinulla on 
pienintäkään syytä epäillä, ettei sinun kannata käyttää kyseisiä vitamiineja – tai 
ainakaan suositeltuja määriä – suosittelen luottamaan omaan vaistoosi tai 
lääkäriisi. 
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Ravinnelisät naisille 

Seuraavat vitamiinit ovat niin Zita Westin kuin eräiden muidenkin lähteiden mu–
kaan hedelmällisyyden kannalta ehdottoman välttämättömiä. Uskon että niiden 
lisääminen ruokavalioon on rentoutumisen lisäksi auttanut minua tulemaan 
raskaaksi. 

Voit syödä nämä vitamiinit yhtä aikaa. Mikäli et usko kärsiväsi raudan puutteesta, 
voit syödä ne esimerkiksi kalsiumia sisältävien ruoka-aineiden kuten 
maitotuotteiden kanssa. 

B-vitamiinivalmiste, jossa on vähintään seuraavat määrät eri B-vitamiineja 
(sulkeissa virallinen suomalainen saantisuositus raskauden aikana): 

⁃ B1 (tiamiini) 0,8 mg (1,5 mg) 

⁃ B2 (riboflaviini) 1,1 mg (1,6 mg) 

⁃ B5 (pantothenic happo) 3-7 mg (1,5 mg) 

⁃ B12 vitamiinia 50 mcg (20 mcg eli 2 IU) 

⁃ Folaattia tai Foolihappoa 400 mcg (400 mcg) 

B-vitamiinit ovat vesiliukoisia vitamiineja, joten niitä on käytännössä mahdotonta 
saada liikaa. Niiden puute vaikuttaa monin tavoin hedelmällisyyteen aina yleisestä 
hedelmättömyydestä keskenmenoihin ja hedelmöittyneen munasolun 
kiinnittymiseen. B-vitamiinien saannista kannattaa huolehtia myös koko raskaus- 
ja imetysajan, koska niiden puute saattaa lisätä väsymystä ja uupumista. 

E-vitamiini 

E-vitamiini on hedelmällisyyden kannalta erittäin tärkeä vitamiini. Sitä saa myös 
ravinnosta (ks. alla), mutta itse olen syönyt E-vitamiinin nimenomaan 
kapselimuodossa. E-vitamiinia pitäisi saada Zita Westin mukaan 400 IU:ta 
päivässä luonnollisessa d-alfa-tokoferolin muodossa synteettisen dl-alfa-
tocoferolin sijaan. Määrä vastaa 268 mg luonnollista d-alfa-tokoferolia (Virallinen 
suositus 10 mg).  

E-vitamiini vaikuttaa verenvuotoherkkyyttä ja mahdollisesti sikiön sydämen 
kehityshäiriöitä lisäävästi, joten itse söisin 200 mg E-vitamiinia kuukautisista 
ovulaatioon asti ja sen jälkeen ottamaan E-vitamiinin vain ravinnosta (esim. 
vehnänalkioöljystä, kananmunista bataatista ja tummanvihreistä vihanneksista 
kuten pinaatista.) Plussan jälkeen suositeltava määrä on korkeintaan 15 mg/vrk ja 
se kannattaa ottaa ruoasta. 

Seleeni 

Eläinlääkäri-isäni mukaan seleeni edesauttaa emakoiden hedelmällisyyttä -- 
miksei siis naistenkin. Zita West suosittaa syömään 200 mcg seleeniä vuoro-
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kaudessa. (Virallinen suositus 55 mcg).  

Brasilian pähkinät eli parapähkinät ovat yksi parhaista seleenin lähteistä -- yksi 
pähkinä sisältää vajaat 10 mcg seleeniä. Eräässä tutkimuksessa kaikki 12 
aiemmin hedelmällisyysongelmista kärsineistä naisista onnistuivat tulemaan 
raskaaksi kahdeksan kuukauden sisällä syötyään 200 mcg seleeniä ja 
magnesiumia.  

Seleeniä ei kannata kuitenkaan syödä määrättömästi, varsinkaan raskaaksi 
tulemisen jälkeen, sillä 300 mcg:n vuorokausiannos alkaa vaikuttaa haitallisesti 
kasvuhormonitasoihin. 

Magnesium 

Magnesium on tärkeä kivennäisaine koko raskauden ajan. Sen puute lisää 
hedelmättömyyttä ja keskenmenoriskiä ja ilmenee raskauden aikana 
lihaskramppeina ja liiallisena supisteluna. Myös imettävä äiti tarvitsee 
keskivertoihmistä enemmän magnesiumia. Zita Westin suositus Magnesiumille on 
400 mg/vrk. (Virallinen suositus 280 mcg.) 

Sinkki 

Sinkin puute on Zita Westin mukaan yksi yleisimmistä ravinnepuutoksista 
länsimaisilla naisilla. Hän suosittelee syömään sitä 30 mg/vrk. (Virallinen suositus 
9 mg.) 

Sinkin kanssa ei tarvitse olla huolissaan ylärajasta, sillä edes 75 mg/päivässä ei 
näyttänyt aiheuttavan minkäänlaisia ongelmia.  

A-vitamiini 

A-vitamiini on todella tärkeä vitamiini naishormonien kehitykselle ja tärkeää myös 
sikiön kasvulle. Zita West suosittaa syömään A-vitamiinia ennen hedelmöitystä 
600 mcg (noin 2000 IU) vuorokaudessa. (Virallinen suositus 700 IU). 

Joidenkin tutkimusten mukaan A-vitamiinin liiallinen saanti saattaa liittyä vakavien 
kehityshäiriöiden syntyyn. Siksi A-vitamiinivalmisteita ja runsaasti A-vitamiinia 
sisältäviä maksaruokia kuten maksapihvit ei suositella syötäväksi enää 
hedelmöittymisen jälkeen. Käytännössä sikiön kehityksen haitallisia A-
vitamiinimääriä saadakseen pitää syödä supervahvoja ulkomailta tilattavia A-
vitamiinivalmisteita, olla Roaccutan-aknelääkekuurilla tai syödä maksaa useita 
kertoja viikossa. 

Toisin sanoen jos olet vahingossa jatkanut A-vitamiinilisän tai kalanmaksaöljyn 
syömistä vielä raskauden alkuvaiheessa tai syöt silloin tällöin maksamakkaraa tai 
maksalaatikkoa, et ole aiheuttanut lapsellesi mitään haittaa.  

Älä kuitenkaan heitä A-vitamiinia tai sitä sisältävää monivitamiinivalmistetta 
menemään tultuasi raskaaksi – tarvitset A-vitamiinia taas lapsen synnyttyä, 
varsinkin jos imetät. 
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Betakaroteiini 

Betakaroteiini itsessään edistää myös hedelmällisyyttä, mutta on myös 
turvallisempi tapa lisätä kehon A-vitamiinivarastoja kuin varsinainen A-vitamiini. 
Keho voi muuttaa betakaroteiinia A-vitamiiniksi, muttei ikinä niin isoja määriä, että 
se olisi vaarallista.  

Betakaroteiinia ei voi saada sinällään liikaa, mutta todella runsaiden määrien 
syöminen näkyy ihon muuttumisena kellertäväksi tai oranssisävyiseksi 
"porkkanaihoksi". 

D-vitamiini 

Valtaosa suomalaisista kärsii D-vitamiinin puutteesta – varsinkin talvisin. D-
vitamiinin puute saattaa vaikuttaa myös hedelmällisyyteen, mutta kaikkein eniten 
se aiheuttaa ongelmia nimenomaan raskausaikana. 

Suositusrajoista keskustellaan kiivaasti, mutta mikäli et saa vähintään puolta tuntia 
suoraa auringonvaloa laajoille suojaamattomille ihoalueille joka päivä, 
minimimääränä voidaan pitää 50 mcg talviaikaan.  

Useiden tutkimusten valossa näyttää siltä, että 4000 IU:ta eli 100 mcg:tä on 
turvallinen ja suorastaan suositeltava määrä D-vitamiinia raskaana oleville naisille, 
sillä se vähentää selkeästi raskausmyrkytysriskiä, insuliiniresistenssiä ja 
raskausdiabeteksen puhkeamista raskausaikana, varsinkin ylipainoisissa naisissa. 

On myös hyvä tietää, että suomalaistutkimuksen mukaan täysimetyksellä oleva 
lapsi saa äidinmaidosta yhtä paljon D-vitamiinia kuin D-vitamiinilisästä, jos äiti syö 
D-vitamiinia 4000-6000 IU eli 100-150 mcg päivässä. Jos lapsesi saa 
vatsanväänteitä D-vitamiinitipoista, kannattaa harkita erityisvahvan D-vitamiinilisän 
käyttämistä täysimetyksen aikana. 

(Virallinen suositus  on 10 mcg.) 

Muut hyvät ja suositeltavat 

C-vitamiini 

C-vitamiini on kaksiteräinen miekka. Sitä pitää saada riittävästi, mutta liikasaanti 
voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista mm. kuivattamalla limakalvoja ja vähentämällä 
hedelmälisen liman määrää. Zita suosittelee että syöt C-vitamiinia vähintään 500 
mg, mutta alle 1000 mg (eli 1 g) vuorokaudessa. C-vitamiini edesauttaa monien 
muiden vitamiinien ja mineraalien imeytymistä, joten sen ottaminen kannattaa 
ajoittaa samaan aikaan kun syöt muita lisäravinteita.  (Virallinen suositus 85 mg.) 

Kalaöljy eli EPA- ja DHA-rasvahapot 

Nimenomaan kalaöljystä saatavat EPA ja DHA -omega-3-rasvahapot ovat 
välttämättömiä varsinkin raskauden ja imetyksen aikana, mutta saattavat 
edesauttaa myös hedelmöittymistä. 
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Vaikka kuka luontaistuotekauppias väittäisi niin, kasviperäiset omega-3-hapot eli 
käytännössä alfalinoleenihappo ei korvaa kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahappoja!  

Tämä johtuu siitä, että vaikka elimistö pystyy teoriassa kyllä valmistamaan 
alfalinoleenihaposta EPAa ja DHA:ta, prosessi on todella työläs ja herkkä häiriöille. 
Sen lisäksi keho käyttää alfalinoleenihappoa sellaisenaan moniin eri prosesseihin. 

Valtaosa markkinoilla olevista kalaöljytuotteista sisältää runsaasti nimenomaan 
EPA:a, koska normaaliväestö yleensä kärsii nimenomaan sen puutteesta.  

Raskaana olevat ja imettävät ovat kuitenkin erikoisasemassa ja tarvitsevat 
nimenomaan DHA:ta, koska muun muassa vauvan aivot rakennetaan äidin 
kehosta ja ravinnosta saaduista DHA:sta. 

Joidenkin tutkimusten mukaan äidin riittävä DHA:n ja EPA:n saanti ehkäisee ja 
hoitaa raskausmasennusta ja saattaa jopa parantaa lapsen älykkyysosamäärää. 
Kalaöljy lisää jossain määrin veren koostumusta juoksevammaksi, joten 
synnytyksen lähestyessä annosta voi pienentää liiallisen verenvuotoriskin 
pienentämiseksi. 

Huomaa myös että kalaöljy on eri tuote kuin kalanmaksaöljy! Kalanmaksaöljy 
sisältää runsaasti A-vitamiinia eikä siksi sovellu raskausaikana syötäväksi. 

Zita Westin suositus 700-1000 mg/vrk. 

Ravinnelisät miehille 

Zita Westin mukaan puolet hedelmöittymisongelmista johtuvat miehistä. 
Länsimaisten miesten siittiöiden määrä ja laatu näyttäisi huonontuneen viime 
vuosikymmeninä – mahdollisesti erilaisten ympäristömyrkkyjen ja monenlaisille 
kemiallisille aineille altistumisen johdosta.  

Zita West suosittee miehille seuraavia vitamiini- ja mineraalilisiä siittiöiden laadun, 
määrän ja liikkuvuuden parantamiseksi. Koska siittiöiden kypsyminen kestää lähes 
kolme kuukautta, joten lisäravinteiden vaikutukset eivät näy välittömästi sperman 
laadussa. 

Aminohapot 

Aminohapot eli proteiinien rakennusaineet ovat tärkeitä hyvälaatuisen sperman 
rakentamiseksi. Niitä saa erityisesti proteiinipitoisista eläinkunnan tuotteista. Zita 
West suosittelee miehiä ottamaan seuraavia aminohappoja lisäravinteina: 

⁃ L-arginiini 500 mg 

⁃ L-karnitiini 50 mg 

Huomaa, että L-arginiini saattaa pahentaa herpes-viruksen puhkeamista, joten jos 
partenillasi on kyseinen virus, hänen kannattaa käyttää L-arginiinia varoen. 
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A-vitamiini 

A-vitamiini on tärkeää myös miehille, eikä heidän tarvitse pelätä aiheuttavansa 
lapselle kehityshäiriöitä. Zita West suosittelee miehiä ottamaan 700 mcg A-
vitamiinia/vrk. 

B-vitamiinit 

Miehille tärkeimmät B-ryhmän vitamiinit ja Zita Westin annossuositukset ovat: 

⁃ B6 50 mg/vrk 

⁃ B12 1,5 mcg/vrk 

⁃ Folaatti tai foolihapo 400 mcg/vrk 

C-vitamiini 

C-vitamiini lisää niin sperman määrää kuin liikkuvuutta ja estää spermaa 
klimppiytymästä. Zita West suosittelee että miehet syövät C-vitamiinia 1000 
mg/vrk. 

Sinkki 

Siittiösolut sisältävät erittäin paljon sinkkiä. Miehet menettävät jokaisessa 
siemensyöksyssä keskimäärin 5 mg sinkkiä. Siksi Zita West suosittelee, että he 
söisivät noin 30 mg sinkkiä päivässä. 

E-vitamiini 

Ainakin urosrotilla E-vitamiini näyttää parantavan hedelmällisyyttä. Jos on syytä 
epäillä että miehen hedelmällisyys vaikeuttaa raskaaksi tuloa, hänen kannattaa 
ottaa E-vitamiinia 400 IU:ta/vrk (268 mg luonnollista d-alfa-tokoferolia). 

Seleeni 

Seleeni on tärkeää muun muassa oikeanmuotoisen sperman rakentamiseksi ja 
normaalin siittiömäärän ylläpitämiseksi. Zitan suositus miesten seleenin saannille 
on 75 mcg. 

Co-entsyymi Q10 

Co-entsyymi Q10 on rasvaliukoinen vitamiininomainen aine, jota löytyy kaikista 
ihmissoluista ja erityisen paljon siemennesteestä. Zita West suosittelee, että 
miehet ottaisivat Co-entsyymi Q10:ntä 50-90 mg/vrk. 

Kalaöljyn omega-3-hapot ja varsinkin DHA 

Kalaöljystä saatavaa DHA:ta on paljon varsinkin siittiösolujen hännässä, minkä 
vuoksi sen uskotaan olevan tärkeää siittiiöiden liikkuvuudelle. Zita West 
suosittelee, että miehet ottaisivat säännöllisen kalan syömisen lisäksi 2000 mg 
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omega-3-happoja, joista puolet olisi hyvä olla DHA:ta. 

5. Hankkiudu normaalipainoon 

Ylipaino eli runsas rasvakudoksen määrä voi sotkea hormonitoimintaamme ja sitä 
kautta vaikeuttaa raskaaksituloa. Painonpudotus normaalitasolle voi olla erityisen 
hyvä idea silloin, kun olet käyttänyt vuosikausia hormonaalista ehkäisyä. 

Ihanteellisinta olisi, että voisit laihduttaa jo ennen kuin yrität tulla raskaaksi, koska 
joskus varsinkin raju laihduttaminen voi itsessään estää sinua tulemasta 
raskaaksi. Ruokamäärän rajoittaminen saa kehosi luulemaan, että maailmassa 
vallitsee nälänhätä eikä nyt ole hyvä aika pukata jälkeläisiä maailmaan. 

Vastaavasti alipainoisuus tai hyvin alhainen rasvaprosentti on voinut johtaa siihen, 
että kehosi ei enää ovuloi, sillä hormonitoimintasi vaatii jonkin verran rasvaa 
toimiakseen kunnolla. 

Se, mikä on juuri sinulle paras tapa laihtua riippuu tavoitteistasi, tarpeistasi ja 
mieltymyksistäsi – samoin kuin siitä, mikä sinut on alunperin lihottanut. Kutri.net:in 
puolelta löytyy runsaasti tietoa laihduttamisesta. Jos haluat ottaa 
kokonaisvaltaisesti laihdutuksen haltuun, tutustu Onnistunut laihdutus -
itsevalmennuspakettiini. 

Erityisen paljon tietyn ruoka-aineen tai ruoka-aineryhmän saantia rajoittavat 
ruokavaliot kuten raakaruokavalio tai erittäin vähähiilihydraattinen ruokavalio 
saattavat vähentää hedelmällisyyttä. Olen kuullut useampia tapauksia, joissa 
tiukka paleo- eli kivikautinen ruokavalio on johtanut kuukautisten poisjäämiseen – 
mikä viittaa puolestaan ovulaatio-ongelmiin. Siksi suosittelen erittäin lämpimästi 
kuuntelemaan omaa intuitiota ja kehoa ravintoasioissa. Se, että tietynlainen 
ruokavalio näyttää sopivan hienosti jollekulle toiselle ei tarkoita sitä, että se sopii 
juuri sinulle. 
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2. Tunnista oikea ovulaatioajankohta 
Tämä on todennäköisesti koko oppaan olennaisin osa. Mitä useamman naisen 
kanssa olen keskustellut, sitä selvemmäksi on käynyt miten harva nainen oikeasti 
tietää milloin hän ovuloi. Ei ihme – ainakin vielä 1980-luvulla kouluissa levitettiin 
harhaanjohtavaa tietoa ovulaation ajankohdasta ja edes ovulaatiotestit eivät 
välttämättä kerro koko totuutta siitä, milloin munasolu oikeasti iroaa. 

Ovuloitko ollenkaan? 

Ilman ovulaatiota eli munasolun irtoamista ei ole mitään toivoa raskaaksi 
tulemisesta. Yli 40 prosentilla hedelmättömyydestä kärsivistä naisita ongelmana 
on nimenomaan ovulaatio. 

Kuukautisvuoto ei välttämättä kerro ovulaatiosta. Kohdun limakalvo voi uudistua 
vaikka munasolu olisi jäänyt irtoamatta.  

Toisaalta kuukautisten puutekaan ei kerro siinä mielessä ovulaation 
puuttumisesta, että ovulaatio edeltää aina kuukautisia eikä päinvastoin. Toisin 
sanoen olet todennäköisesti saanut elämäsi ensimmäisen ovulaation ennen kuin 
sait elämäsi ensimmäiset kuukautiset. 

Ovulaatio-ongelmat voivat johtua monesta eri syystä eikä ole olemassa yhtä tai 
kahta tiettyä merkkiä, joista voisi itse päätellä kärsivänsä ovulaatio-ongelmasta. 
Lääkärin puheille kannattaa hankkiutua jo puolen vuoden aktiivisen yrittämisen 
jälkeen, jos raskaaksi tuleminen ei tunnu millään onnistuvan, vaikka harrastatte 
säännöllisesti seksiä ja yksi tai useampi seuraavista kohdista täyttyy: 

• Kuukautiset puuttuvat 

• Kuukautiskierto on epäsäännöllinen 

• Kuukautiset tulevat hyvin harvoin 

• Rintasi erittävät maitoa vaikka et imetä 

• Kärsit epänormaalista tai liiallisesta karvankasvusta keholla ja kasvoissa 

• Kärsit aknesta 

• Olet liikalihava ja laihduttaminen tuntuu olevan erityisen vaikeaa, vaikka 
yrität syödä oikein 

Sen lisäksi raju painonlasku esimerkiksi kitudieetin johdosta tai muuten hyvin 
alhainen rasvaprosentti voivat aiheuttaa ovulaation puuttumisen. Mikäli alhainen 
paino ja vähäinen rasvanmäärä kehossa on oma valinta, voit ratkaista ongelman 
alkamalla syödä enemmän ja monipuolisemmin.  
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Milloin oikeasti ovuloit? 

Koulussa tytöille opetetaan, että ovulaatio on noin 14 päivää kuukautisten jälkeen. 
Vaikka osalla naisista tämä voi pitää usempina kiertoina paikkansa, väli edellisten 
kuukautisten ja seuraavan ovulaation välillä voi vaihdella viikoista vuosiin! 
Ovulaatio nimittäin edeltää kuukautisia – ei päinvastoin. Siksi nuoren tytön on 
mahdollista tulla raskaaksi ennen kuin on saanut ainoitakaan kuukautisia. 
Vastaavasti synnyttänyt nainen voi huomata olevansa raskaana synnytyksen 
jälkeen ennen ensimmäisiä kuukautisia! 

Ovulaatiosi ja sitä seuraavien kuukautisten väli on melkein aina vakio: 12–16 
päivää. Tätä väliä kutsutaan luteaalivaiheeksi ja se vaihtelee henkilöltä toiselle, 
muttei kierrosta toiseen.  

Esimerkiksi itse ovuloin n. 12 päivää ennen seuraavia kuukautisia. 

Tätä nykyä kuukautiskertoni on noin 28-29 päivää. Kuukautiskierrolla, jolla tulin nyt 
raskaaksi ovuloin noin 17 päivää kuukautisten alkamisen jälkeen.  

Kun yritin parikymppisenä tulla ensimmäisiä kertoja raskaaksi ymmärtämättä 
mitään ovulaation ajoittamisesta, kuukautiskiertoni oli usein 32-36 päivää pitkä. 
Niinpä ovulaationi tuli oikeasti vasta 21.–26. kiertopäivän tienoilla. Koska luulin 
että ovuloisin 14. päivän tienoilla, tähtäsimme seksin noihin aikoihin – siis 
pahimmillaan melkein kaksi viikkoa ennen oikeaa ovulaatioajankohtaa! 

Lisähaasteen ovulaation tunnistamiseen tuo se, että ovulaatio voi siirtyä melko 
herkästi eteenpäin esimerkiksi stressin tai rajun sairauden myötä. Joskus jopa 
kova krapula voi siirtää ovulaatiota päivällä tai parilla! Toisin sanoen jos näyttää 
siltä, että kuukautisesi ovat myöhässä, oikeasti niitä edeltänyt ovulaatio oli 
myöhässä. 

Tapoja tunnistaa ovulaatio 

1. Ovulaatiokipu 

Yksi varmimmista ovulaation merkeistä on poltteleva, jomottava, vihlova tai 
nipistävä kipu joko vasemmalla tai oikealla puolella alavatsaa. Kipu voi kestää 
muutamista minuuteista jopa tunteihin ja joillain tuntua koko alavatsan alueella. 
Noin 20 % naisista kokee tätä kipua. 

Minä kuulun näihin naisiin. Oma "keskikipuni" (Mittelschmertz) tuntuu siltä kuin 
munasarjani alkaisi vuotaa suolahappoa. Kipu alkaa pistekipuna, joka sitten 
laajenee koko vatsan alueelle. Se jatkuu yleensä puolesta tunnista tuntiin. Vaikka 
kipu ei ole todellakaan kivaa, olen oppinut arvostamaan sitä, että se kertoo minulle 
ovulaatiosta. Vaikka kivusta kärsiessä ei tee ehkä mieli harrastaa seksiä, 
hedelmöittymisen kannalta olisi hyvä hetki ryhtyä juuri silloin petipuuhiin. 
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2. Ovulaatiolima 

Toinen aika hyvä merkki lähestyvästä ovulaatiosta on kirkas 
kananmunanvalkuaista muistuttava lima, jonka eritys lisääntyy muutamaa päivää 
ennen ovulaatiota ja kuivuu sitten äkkiä munasolun irrottua. Joillain tämä kirkas 
lima voi olla juoksevampaa kuin toisilla. Valitettavasti esimerkiksi hiivatulehdus, 
liiallinen kahvinjuonti, C-vitamiinin syönti, antihistamiinien käyttö tai yleinen 
nestehukka voi johtaa limakalvojen kuivumiseen niin, ettei limaa huomaa.  

Liman ideana on toimia liukumäkenä, joka auttaa siittiösoluja sujahtamaan 
kohdunkaulasta läpi. Jos limaa on erityisen vähän, siittiöiden vaellus voi vaikeutua.  

Tosin tällä kierrolla kun tulin toista kertaa raskaaksi olin jostain syystä vähän 
tavallista kuivempi ja uumoilin etteivät siittiöt tule selviämään pitkästä matkasta. 
Onneksi olin väärässä. 

3. Oma himokkuus – ja himottomuus 

Kolmas merkki ovulaatiosta voi olla oma himokkuutesi. Noin päivää tai paria 
ennen ovulaatiota naisen halukkuutta lisäävä estrogeeni on korkeimmillaan. Voit 
tuntea olosi seksikkäämmäksi, pehmeämmäksi ja mehukkaammaksi. Eräiden 
tutkimusten mukaan myös miehet huomaavat tämän – ovulaation tienoilla 
esimerkiksi stripparit ja tarjoilijat saavat parhaat juomarahat. 

Jotkut naiset luulevat tämän seksikkään olon tarkoittavan sitä, että he ovuloivat 
parhaillaan. Tai jos nainen haluaa lasta miestä enemmän, hän on yleensä tässä 
vaiheessa aktiivisempi. Valitettavasti tavallista suurempi seksihalusi kertoo siitä, 
että olet päivän tai parin päässä ovulaatiosta.  

Juuri ennen munasolun irtoamista estrogeenitasosi romahtavat – ja seksihalusi 
sen mukana. Esimerkiksi itse olen reilun vuorokauden ennen ovulaatiokivun 
ilmestymistä tavallista seksihaluttomampi. Ironista kyllä, tämä on juuri se aika, 
jolloin minun kannattaisi harrastaa seksiä, jos haluan varmistaa raskaaksi 
tulemisen. 

Aloin tutkia ilmiötä tarkemmin kuultuani eläinlääkäri-isäni erikoisen teorian.  

Kertooko lapsesi sukupuoli seksielämästänne? 

Ihmisten käyttäytymistä biologisesta näkökulmasta lähestyvä isäni nimittäin oli 
tullut siihen tulokseen, että perheissä, joissa nainen määrää milloin harrastetaan 
seksiä, syntyy useammin tyttöjä. Tämä selittyisi sillä, että niissä perheissä seksiä 
harrastettaisiin nimenomaan päivää tai paria ennen ovulaatiota, jolloin hitaat mutta 
kestävät tyttösiittiöt olisivat etulyöntiasemassa nopeisiin mutta huonommin 
hengissä pysyviin poikasiittiöihin nähden.  

Teorian toisen osan mukaan niissä perheissä, joissa syntyy vain poikia, mies olisi 
seksuaalisesti dominoivassa asemassa eikä välttämättä edes olisi seksuaalisesti 
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kiinnostuneista kiimaisesta puolisostaan, mutta innostuisivat seksiin siinä 
vaiheessa kun nainen muuttuisi välinpitämättömäksi. Tällöin mahdollisimman 
lähelle ovulaatiota ajoittuvassa yhdynnässä nopeat poikasiittiöt olisivat 
todennäköisemmin uintikilpailun voittajia. 

En ehkä lähtisi vetämään ihan näin pitkälle vietyjä johtopäätöksiä, mutta teoria ei 
ole aivan niin kaukaa haettu, kuin miltä se ehkä ensikuulemalta vaikuttaa. 

4. Ovulaatiotestit 

Ovulaatiotestit on yksi melko luotettava, mutta hintavampi vaihtoehto 
ovulaatioajankohdan arvioimiseen. Ovulaatiotestien ideana on testata ovulaation 
oletetun ajankohdan lähestyessä lutenisoivan hormonin määrää aamupissasta. 
Hormonimäärä on korkeimmillaan pari päivää ennen ovulaatiota.  

Testien ongelmana on se, että joillain naisilla esimerkiksi estrogeeni voi olla 
useamman päivän ajan ennen ovulaatiota tavallista korkeammalla, jolloin testien 
ilmoittama laskennallinen ovulaation ajankohta ei välttämättä pidä paikkaansa. 

5. Aamulämpö 

Työläämpi tapa tarkkailla ovulaatiota on mitata aamulämpöjään useamman kierron 
ajan, jolloin opit milloin ovulaatiosi yleensä tulee. Tämä metodi toimii parhaiten 
henkilöillä, joiden kuukautiskierto on käytännössä aina yhtä pitkä. 
Aamulämpömetodin käyttää edellyttää sitä, että voit mitata lämmöt heti herättyäsi 
kutakuinkin samaan aikaan ja suurinpiirtein samanpituista yöunien jälkeen.  

Kuukautisista ovulaatioon aamulämpösi ovat alhaisemmat kuin ovulaatiosta 
seuraaviin kuukautisiin. Normaali lämpötila ennen ovulaatiota on n. 36,4–36,6 °C 
ja voi vaihdella hieman aamuittain mm. sen mukaan miten paljon olet nukkunut. 
Heti ovulaation jälkeen lämpötila yleensä nousee korkeammalle kuin mitä se on 
ollut koko alkukierron aikana. Ensimmäisenä päivänä nousu on yleensä 0,1 °C:n 
luokkaa, jonka jälkeen se jatkaa vielä hieman nousuaan. Viimeistään parin päivän 
jälkeen näet onko lämpötila noussut pysyvästi korkeammalle tasolle. 

6. Sylkitesti 

Yksi tapa selvittää ovulaation ajankohtaa on tutkia omaa sylkeään mikroskoopilla. 
Esimerkiksi raskauskeiju.fi myy tähän tarkoitukseen suunniteltuja 
minimikroskooppeja.  

Odota jonkin aikaa syömisen, juomisen, hampaiden pesun ja tupakoinnin jälkeen 
ennen kuin teet testin. Tiputa lasilevylle pisara sylkeäsi ja anna syljen kuivua. 
Katso sylkeä mikroskoopilla. Jos sylki on irrallisina täplinä, et todennäköisesti ole 
hedelmällisimmilläsi. Jos sylki on kuivunut selviksi saniaisen näköisiksi viuhkoiksi, 
olet hedelmällisimmilläsi. 
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Tämäkään testi ei ole täydellinen. Joillain naisilla "saniaismuodostusta" ei esiinny 
juuri lainkaan, kun taas toisilla naisilla sitä on pitkin kuukautiskiertoa.  

7. Kohdunkaulan asento 

Vielä yksi kotikonsti ovulaation ajankohdan selvittämiseen on kokeilla omaa 
kohdunkaulaansa. Ovulaation aikaan kohdunkaula on vetäytynyt ylöspäin ja tuntuu 
pehmeältä kuin huulet – muun kuukautiskierron aikaan se roikkuu alempana ja 
tuntuu kovalta kuin nenänpää. Tämän metodin hankaluutena on sen 
epäergonomisuus sekä se, että joskus esim. liian täynnä oleva peräsuoli. 

8. Välivuoto 

Osa naisista vuotaa vähän verta heti ovulaation jälkeen. Joskus vuoto on niin 
vähäistä että se ilmenee lähinnä hieman rusehtavana tai kellertävänä vuotona 
pikkuhousuissa tai vessapaperissa pissalla käynnin jälkeen. Vuoto on seurausta 
siitä, että progesteroni, jonka pitäisi pitää kohdun limakalvo ”koossa” ovulaatiosta 
kuukautisiin ei ehdi nousta tarpeeksi nopeasti estrogeenin ja luteiinisoivan 
hormonin tasojen romahdettua. Toisaalta hyvin mieto vuoto voi olla seurausta 
myös suoraan munarakkulan puhkeamisesta. Tällainen ”tiputtelu” on normaalia ja 
sen pitäisi kestää korkeintaan pari päivää.  

Koska vuoto alkaa yleensä jo munasolun irrottua ja munasolu elää vain noin 
vuorokauden, silloin varmin tapa on harrastaa seksiä heti kun huomaat kierron 
keskivaiheilla ensimmäiset merkit tiputtelusta. 

9. Elektroninen ovulaation ennustaja 

Kallein mutta myös tarkin tapa selvittää hedelmällisimmät päivänsä on hankkia 
elektroninen ovulaationennustus -laite, kuten esimerkiksi Clearblue Easy Fertility 
Monitor, jota voi kokeilla ostaa esimerkiksi amazon.co.uk:n kautta. Tämä 160-170 
euroa maksava laite voi olla hintansa arvoinen esimerkiksi silloin kun haluat 
käyttää sitä myös ehkäisymuotona eli kertomaan milloin ei ole kauheasti pelkoa 
raskaaksitulemisesta.  

Laite mittaa aamuvirtsasi hormonipitoisuudet ensimmäisenä kiertokuukautena noin 
20 päivän ajan, jonka jälkeen se oppii ennustamaan hormonitasoistasi koska olet 
hedelmällisimmilläsi. 
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3. Raskaaksi tekevä seksi 
Voisin kuvitella että jokainen suomalaisnainen tietää pääpiirteissään millaista 
seksiä vaaditaan raskaaksi tulemiseen. Siltä varalta että olet kasvanut koko 
elämäsi eristyksissä maailmasta ja olet tätä lukiessasi vielä neitsyt, tehdään tämä 
selväksi: 

Jos haluat varmistaa, että tulet raskaaksi, miehen peniksen pitää olla 
emättimessäsi sillä hetkellä kun hän saa siemensyöksyn. Mitä syvemmällä, sen 
parempi. 

Jos homma menee niin sanotuksi reisille, se ei tarkoita sitä, ettetkö silti olisi voinut 
tulla raskaaksi. Osalla miehistä tulee peniksestä jo ennen varsinaista laukeamista 
pieniä määriä "esispermaa", jossa saattaa olla siittiöitä.  

Esisperma on johtanut vanhaan vitsiin: 

"Miksi kutsutaan miehiä, jotka luottavat keskeytettyyn yhdyntään ehkäisykeinona?" 
"Isiksi." 

Olennaisinta seksissä on siis se, että mies laukeaa sisääsi mahdollisimman lähellä 
ovulaatiota. Seuraavat lisävinkit voivat kuitenkin lisätä raskaaksi tulon 
todennäköisyyttä.  

Mitä kiihottavampaa seksiä, sen parempi 

Mitä kiihottuneemmassa tilassa sinä ja kumppanisi olette seksin aikana, sen 
parempi. Mitä kiihottuneempi olet, sitä enemmän kuvioissa on mukana on 
luonnollista kosteutta, joka edesauttaa siittiöiden pääsyä kohtuun. 

Huomaa, että kaikki muu kosteutus kuin se, mikä tulee sisältäsi voi vaikeuttaa 
siittiöiden matkaa kohti munasarjojasi. Ainoa poikkeus on Pre-Seed-niminen 
liukastusaine, joka on suunniteltu muistuttamaan mahdollisimman läheisesti 
emättimen omaa kosteutta.  

Toisaalta naisen orgasmi, joka ajoittuu samaan aikaan tai korkeintaan minuuttia 
ennen miehen laukeamista auttaa todistettavasti naista saamaan enemmän 
spermaa sisäänsä kuin orgasmi joka tapahtuu useita minuutteja ennen miehen 
orgasmia – puhumattakaan siitä, ettei nainen saa ollenkaan orgasmia. 

Myös miehen kiihottuminen edistää raskaaksi tuloa: mitä pidempään ja enemmän 
mies on kiihottunut ennen laukeamistaan, sitä enemmän siittiöitä hänen 
spermassaan on laukeamisen hetkellä. 

Kiihottava seksi houkuttelee myös harrastamaan seksiä useammin, kuin seksi, 
josta tulee vain ovulaatioaikaan suorittamista. 
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Jos seksielämästänne on kiihko kaikonnut jo vuosia sitten eikä ajatus lapsen riitä 
riittävästi kiihokkeeksi, seksiin voi alkaa etsiä lisää potkua esimerkiksi 
muistelemalla yhdessä suhteen kiihottavampia alkuaikoja ja esimerkiksi 
rohkeimpia yhteisiä seksikokemuksia.  

Joillakin pariskunnilla voi toimia harjoitus, jossa kumpikin koskettelee vuorollaan 
toista 10-20 minuuttia niin että toinen vastaanottaa hyväilyt silmät kiinni tai jopa 
side silmillä. Harjoituksessa on kolme sääntöä:  

1. Koskettelu ei saa olla väkivaltaista.  

2. Hyväilyjen vastaanottaja ei saa koskettaa koskettajaa tai puhua. 
(Yniseminen ja huokailu on OK)  

3. Koskettaja ei saa koskettaa sukuelimiä. 

Pitkin päivää lähetetyt seksuaalisesti ladatut tekstiviestit – tai jopa kuvaviestit – 
voivat lisätä lämpöä pariskunnan välillä. Myös maiseman vaihdos voi auttaa – voin 
vain arvata kuinka moni lapsi on saanut alkunsa lomamatkalla. Ettekö ehdi lähteä 
lomalle? Menkää yhdessä testaamaan huvipuiston jännittävimmät laitteet, 
ajamaan kilpaa karting-radalle tai tekemään jotain muuta sellaista, joka saa 
sydämen sykkimään jännityksestä. Rakkaustutkijoiden mukaan jännittävien 
kokemusten jakaminen voi edesauttaa rakastumisreaktion käynnistymistä. 

Usein ongelmana ei kuitenkaan ole se, etteikö jommallakummalla kumppaneista 
olisi seksuaalifantasioita joita hän haluaisi toteuttaa kumppaninsa kanssa vaan se, 
ettei hän kehtaa kertoa niistä hänelle.  

Tällaisia tilanteita varten on kehitetty englanninkielinen mojoupgrade.com -sivusto. 
Sivustolla kumpikin puoliso kertoo ensin mistä seksiin liittyvistä jutuista hän ei ole 
kiinnostunut, mitä he ovat jo tehneet, mikä voisi kiinnostaa jos partneria kiinnostaa 
ja mitkä jutut kiinnostavat todella paljon. Sen jälkeen kumppani täyttää kyselyn.  

Lopuksi ohjelma kertoo parille ainoastaan jutut, joista kumpikin on kiinnostunut – 
tai ainakin kiinnostunut jos toinenkin on kiinnostunut. Koska kumppanisi ei saa 
koskaan tietää mitä sellaisista jutuista sinä olet kiinnostunut, joista hän ei ole 
kiinnostunut, kummankaan ei tarvitse nolostua.  

Mikä on paras rakasteluasento? 

Lähtökohtaisesti sillä ei ole kauheasti väliä missä asennossa seksiä harrastatte – 
mikä ikinä teitä kiihottaa ja auttaa laukeamaan. Toki asennon on hyvä olla 
sellainen, että siittiöt pääsevät mahdollisimman lähelle kohdunsuuta eli toisin 
sanoen kumppanisi voi työntyä mahdollisimman syvälle sisääsi. 

Asento, jossa nainen makaa selällään, tyyny lantion alla ja jalat miehen olkapäillä 
on esimerkki tällaisesta asennosta. Eri asentoja löytyy seksioppaista ja niiden 
kokeileminen "tieteellisenä testinä" voi sekin tehdä samoihin kaavoihin 
jämähtäneestä seksistä kiihottavampaa. 
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Jää makaamaan paikallesi seksin jälkeen 

Rakasteluasentoa olennaisempaa on se, mitä teet heti rakastelun jälkeen.  

Eräässä keinohedelmöitystä koskevassa tutkimuksessa huomattiin että naiset, 
jotka jäivät vartiksi makaamaan selällään sen jälkeen kun heidän sisäänsä oli 
laitettu spermaa, tulivat hieman nopeammin raskaaksi kuin naiset, jotka nousivat 
heti hoidon jälkeen ylös. 

Ei ole mitään todisteita siitä, että lantion nostaminen seksin jälkeen edesauttaisi 
raskaaksi tulemista, mutta kummallakin rakastelukerralla, jolla tulin raskaaksi 
makasin kyllä itse lantio hieman kohollaan noin parikymmentä minuuttia.  

Ensimmäisen kerran tiedän siitä, että se oli ensimmäinen ja ainoa kerta, kun 
minulle tuli niin vahva fiilis, että nyt tärppäsi, että sanoin sen ääneen miehelle. 
Toisen kerran tiedän siitä, että jäin joka ikinen kerta ovulaation tienoilla 
rakasteltuamme sänkyyn makaamaan. 

Kuinka usein kannattaa harrastaa seksiä? 

Kuinka usein kannattaa harrastaa seksiä jos haluaa tulla raskaaksi? Suositeltu 
määrä riippuu siitä, miten hyvälaatuista miehesi sperma on, eli miten paljon 
hänellä on siittiöitä ja miten kovia siittiöt ovat etenemään. 

Seksin ajoittaminen ainoastaan ovulaation ajankohtaan voi olla huono idea. 
Tutkimusten mukaan sperman laatu nimittäin heikkenee, jos mies ei laukea yli 10 
päivään. Sillä ei tietysti ole väliä laukeaako hän muun kuukautiskierron aikana 
muualle kuin emättimeesi – siis esim. suuseksin tai itsetyydytyksen kautta. Olen-
naisinta on, että sperman tuotantoa stimuloidaan tasaisesti koko kuukauden ajan. 

Se, kannattaako teidän harrastaa ovulaation tienoilla seksiä päivittäin – tai jopa 
useita kertoja päivässä – riippuu siitä, miten hyvälaatuista miehesi sperma 
lähtökohtaisesti on.  

Jos miehesi tuottaa normaalisti siittiöitä, jotka ovat hyviä etenemään, päivittäisestä 
seksin harrastamisesta ei ole haittaa. Ensinnäkin se varmistaa, että sisälläsi on 
koko ajan eläviä siittiöitä vaanimassa munasolua. Toisaalta lievästi emäksinen 
sperma muuttaa muuten happaman emättimesi happamuutta 
spermaystävällisempään suuntaan.  

Ennen kuin alat miettiä miten muuten voisit tehdä pimpistäsi emäksisemmän, 
huomaa, että liian emäksinen ympäristö saattaa lisätä myös hiivatulehduksen 
riskiä. 

Jos on syytä epäillä ettei miehesi spermatuotanto ole ihan huippuluokkaa 
esimerkiksi korkeamman iän, stressin, tupakoinnin tai epäterveellisten 
ruokailutottumusten vuoksi, voi olla viisaampaa rajoittaa seksin harrastamista joka 
toiseen päivään. Muista tehdä tällöin miehellesi selväksi, että myös itsetyydytys 



Katri Manninen Raskaaksi rauhallisin mielin 25 (27) 

lasketaan seksiksi. 

Tällöin fiksuinta on harrastaa seksiä silloin jos huomaat erittäväsi kirkasta ja 
kananmunanvalkuista muistuttavaa hedelmällistä limaa, sillä tutkimusten mukaan 
liman läsnäolo edesauttaa raskaaksi tuloa SEKÄ heti silloin kun huomaat 
menettäneesi seksihalut ovulaatiota edeltävän suuremman himokkuuden jälkeen 
ja/tai kun tunnet ovulaatiokipua. 
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4. Miten olla ottamatta paineita? 

Yksi yleisimmistä neuvoista jonka lapsentekoa yrittävä pariskunta kuulee hyvää 
tarkoittavilta tutuilta ja sukulaisilta on: "Älkää ottako paineita lapsenteosta." Tai 
"Rentoudut vaan, niin kyllä se siitä." 

Tiedän omasta kokemuksesta miten ärsyttävä tämä neuvo on – varsinkin jos en 
oikeasti tiedä, miten voisin rentoutua. 

Miksi otamme paineita raskaaksi tulemisesta?  

Päätös lähteä aloittaa lapsen tekeminen on todennäköisesti elämäsi tärkein, tai 
ainakin tärkeimpiä. Harva asia muuttaa elämäsi niin täydellisesti kuin lasten 
saaminen. Samalla se on päätös, jonka pyörtäminen on todella vaikeaa sen 
jälkeen kun olet tullut raskaaksi ja raskaus on edennyt tiettyyn vaiheeseen. 

Ennen kaikkea päätös ottaa askeleita kohti vanhemmuutta on mitä suurimmassa 
määrin tunneasia. En ole kuullut kenenkään perustelevan päätöstä ryhtyä äidiksi 
pelkillä järkisyillä.  

Lasten saaminen ei tee sinua varakkaammaksi – päinvastoin, se voi maksaa 
sinulle menetettyinä työansioina ja vaatteina, leluina, harrastuksina, koulukirjoina, 
tietokoneina, mopoina ja jopa autoina. 

Lasten saaminen ei tee sinua kauniimmaksi – odottava äiti voi ehkä hehkua 
hetken hormonihuuruissaan, mutta viimeistään loppuraskaudesta kukoistus 
muuttuu turvotukseksi ja uuvutukseksi. Pikkulapsivuosien yövalvomiset jättävät 
nekin jälkensä – jotka useimmiten ovat pysyviä. 

Lasten saaminen ei tee sinua onnellisemmaksi – ainakaan tutkimusten mukaan. 
Tosin itse uskon näiden tutkimusten tutkivan vääränlaista onnellisuutta.  

Lasten saaminen ei välttämättä edes paranna parisuhdettasi. Ensimmäiset vuodet 
ovat usein ihan jo fyysisesti niin rankkaa aikaa, että mikäli pariskunnan välisessä 
suhteessa on jo valmiiksi särö, se saattavat vahingossa kasvaa kuiluksi.  

Halu saada lapsia ja tulla äidiksi tuntuu kumpuavan jostain syvältä sisältä. Voimme 
yrittää selittää sitä, mutta jos olemme rehellisiä itsellemme, tunnetta ei oikeastaan 
voi selittää, koska kyseessä on syvä inhimillinen halu, joka on koodattu 
geeneihimme, jotta jatkaisimme sukuamme. 

Jos olemme tottuneet tekemään järkiratkaisuja, tällainen voimakas  halu voi 
hämmentää ja pelottaa. 

Koska kyseessä on mitä suurimmassa määrin monimutkainen tunneasia, avaan 
mielen rentona pitämistä erillisellä 1 h 20 minuuttia pitkällä valmennusvideolla, 
jonka löydät täältä: http://kutri.net/raskaaksivideo 
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5. Lisämateriaalit  
Tähän pakettiin kuuluu rentous-videon lisäksi runsaasti erilaisia lisämateriaaleja, 
jotka täydentyvät jatkuvasti. 

Löydät kaikki lisämateriaalit täältä: http://kutri.net/aitiysopasjasenet 

HUOM! Muista kirjautua sisälle Kutri.net:iin tunnuksilla jotka loit liittyessäsi 
jäseneksi! 


