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Katariina Ratasepp (30) õppis enne teise lapse Joonase (2 k) sündi doulaks ehk sünnitoetajaks. Ta räägib, 
kuidas tuli ilmale tema üllatusbeebi ja miks ta kaasas eraämmaemanda. 
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Õppides ise Põlistarkuste ja Rahvaravi Koolis sünnitoetajaks, oli mul rasedaks jäädes loogiline samm pöörduda 
ühe kursuseõe poole ja paluda ta endale doulaks. Jõudsime raseduse ajal kohtuda kolm korda. Nende kohtumiste- 
ajal sai aga selgeks, et ma ei soovi oma sünnitusele sünnitoetajat. Sai selgeks, et ilmselt ei soovi ma sinna ka oma 
elukaaslast. Ja ma tahan sellist ämmaemandat, kes suudab tekitada minus tunde, et olen üksi ja rahule jäe-tud, et 
keegi ei sega mind. 

Ütlesin teistele sünnitoetajatele, et olen selle koha pealt kriisis. Ise veendunud sünnitoetaja vajalikkuses, aga 
samas ei soovi teda oma sünnitusele, vaid tunnen, et tahaksin üldse üksi metsas sünnitada, kui see võimalik 
oleks. Üks kooliõde arvas, et siis ongi sünnitoetaja oma töö ära teinud, kui naine soovib üksi metsas sünnitada. 
Samas võib sünnitoetaja roll sünnitusel seisnedagi selles, et ta võimaldab naisel end tunda rahus ja omas mullis, 
justkui üksi metsas. 

Pimedas ja vette 
Otsustasin, et tahan sünnitada pimedas, vette. Tahan, et seal oleks või-ma-likult vähe inimesi, et sünnitus 
kes-taks kolm tundi (täpselt nii otsustasingi!), leppisin sellega, et sünnitus on väga-väga valus (sest midagi muud 
ma ennast uskuma panna ei suutnud), aga ma hingan sellest valust läbi ega kaota ennast ära. 

Eraämmaemanda otsimine oli minu jaoks vägagi loogiline samm. Ka eelmisel sünnitusel oli minuga 
eraämmaemand ja seekord teadsin ka täpselt, keda ma endaga tahaksin. Põhiliselt sellepärast, et siis ei pea talle 
põhjendama, mida ma sooviksin ja mida ei sooviks, teadsin, et saan teda lõpuni usaldada. Lisaks tundsin, et tema 
soe olek annab mulle jõudu ja tuge, samas aga tema reserveeritus ja delikaatsus pakub mulle piisavalt oma ruumi. 

Täpselt nädal enne tähtaega hakkasid mul -„libavalud“ ja arvasin suure hurraaga,- et nüüd -hakkangi 
sünnitama. Otsustasin, et isegi kui laps sünnib alles kahe nädala pärast (ja täpselt kahe nädala pärast ta sündiski!), 
on sünnitus teatud mõttes juba alanud. Nii ma siis oota-singi terve esimese- nädala, alguses rõõmu ja elevusega,- 
varsti aga järjest kasvava pinge ja ärevusega. Kinnitasin endale mitu korda, et sünnitust ei saa maha magada, küll 
see mind üles ajab, aga öösiti ei tulnud sellest hoolimata und. Alles nüüd hakkasin aru saama, et minus oli palju 
hirme, millega oleksin ilmselt pidanud tegelema varem koos sünnitoetajaga. Millegipärast aga ei söandanud 
temaga enam kohtumist kokku leppida, olin ju nii kindel, et ma kohe sünnitan. 

Hirmud tulid pinnale 
Taipasin, et ma ei karda sünnitust, vaid kardan selle uue inimese ilmumist oma ellu, kardan peredünaamika 
muutust, ootamatusi, milleks valmis ei ole, kardan magamatust ja kurnatust, muresid ja haigusi, saamatusetunnet 
emana ... Siis mõistsingi, et neid hirme oli kokku ikka väga palju ja need takistasid sünnituse käivitumist. 

Kui siis päev pärast tähtaega läksin ämmaemanda vastuvõtule, palusin end saata raseduskriisinõustaja juurde. 
Juba järgmisel päeval istusingi nõustajaga tunnikeseks maha, et rääkida kõikidest nendest hirmudest.  

See osutus väga konstruktiivseks vestluseks. Nõustaja tuletas mulle meelde hetkes olemise olulisust, aitas tulla 
tagasi mineviku-võrdluste ja tuleviku-hirmude juurest praegusesse hetke ja juhtis tähelepanu sellele, et tahan liiga 
palju kontrollida ja vastutada protsessi juures, mille üle mul puudub kontroll ja vastutus. Pärast seda kohtumist 
võtsin kaks päeva puhkuseks ja asjade selgeks mõtlemiseks. 

Kolmanda päeva hommikul otsustasin, et aitab kah, täna hakkame sünnitama. Võtsin päeva sihiks 20 000 
sammu ja 50 kükki, jalutuskäikude vahel mediteerisin, suhtlesin lapse ja kõrgemate jõududega, koristasin ja 
pesin põrandaid. Ja õhtu naelaks oli mokša – olin selle saanud hiljutiselt loengult, mis käsitles Tiibeti meditsiini 
raseduse ja sünnituse juures. Lasin elukaaslasel seda sigaritaolist ürtidest toru hoida põlevana mõne minuti 
alaselja lähedal, kuni alaselga voogas kuumus ja kerge valu. Poolteise tunni pärast muutus see esimeseks päris 
tuhuks. Ootasin ära järgmise tuhu ja helistasin siis oma ämmaemandale – lõpuks ometi hakkan ma sünnitama. 



Juba viie minuti pärast oli tuhude vahe minut-paar. Tassisin siis haiglakotid esikusse, panin end minekuvalmis ja 
ajasin elukaaslase üles. 

Hakkab pihta! 
„Ma nüüd sünnitan,“ ütlesin talle. „Mida!? Päriselt või?“ hüüdis ta sellise näoga, nagu ma oleksin tulnud lagedale 
millegi täiesti ootamatu ja ettenägematuga. Kella poole kahe paiku olime sünnitusmajas, sünnitustuppa jõudsin 
käpuli, kuna tuhudel tõesti ei olnud enam eriti vahesid. Sünnitustoas käskisin kõik tuled kustu panna, heitsin 
põrandale ja jäin ootama oma ämmaemandat, kes saabus mõne minuti pärast. 

Eraämmaemanda teenuse puhul on kõige toredam see, et sünnitusmaja valves olev personal sind üldse ei torgi, 
vaid laseb rahulikult olla. Õnneks ei tahtnud minu ämmaemand mind samuti torkida, tõi hernekoti ja silitas mu 
selga. Tuhude ajal vajutas ta vaagnat külgedelt kokku, mis imeliselt leevendas valu, tuhude lõpus väristas aga 
sabakonti, mis lõdvestas selga järgmise tuhu alguseni. Üsna pea sain ka vanni. Siis tundsin, et ruumis on liiga 
palju inimesi. 

„Mine välja!“ kamandasin elukaaslast, kes seepeale kuulekalt koridori läks. Selline muutus sünnitustoas sobis 
mulle hästi – olingi peaaegu nagu üksi metsas. Järgmised tunnid möödusid jaa-aa-tades ja kuulates, kuidas lapse 
laskumisega mu hääl järjest madalamaks muutus, justkui oleks laps end surunud alla mööda klaveriklahve. 
Ämmaemand oli minuga, andes mulle aga endiselt oma ruumi. Üllatavalt kiiresti said tuhudest pressid ja kell pool 
neli oli väljas beebi pea. Tahtsin ta ise vastu võtta, tundsin aga tema kaela ümber kahekordselt nabanööri ja lasin 
ämmaemandal ta järgmise pressiga välja aidata. Pisike paljas beebi sulpsas mulle kätele. 

Lapsel on noku?! 
„Tal on noku!“ hüüdsin esimese asjana hämmeldunult. Nimelt olid nii ultraheli teinud arst kui ka lausa üks 
selgeltnägija, kellega raseduse ajal juhuslikult kohtusin, kinnitanud, et ootan tüdrukut, rääkimata iseenda ja teiste 
sisetundest. Olin teda ka juba mitu kuud Maarjaks nimetanud ja kodus ootasid roosad riided. Ämmaemand 
kutsus elukaaslase sisse. „Tal on noku!“ ütlesin ka mehele. See oleks olnud koht, kus oleksin oodanud sellist 
reaktsiooni, nagu sain öösel uudise peale, et hakkan pärast 41 rasedusnädalat lõpuks sünnitama. Selle palju 
põrutavama uudise peale tegi lapse isa aga lihtsalt: „Ahah.“ Ent jahmatuse puudumise korvas tema õnnelik olek. 

Seletasin ka ämmaemandale, et meie teada pidi tegu olema tüdrukuga. Tema aga ütles selle peale: „Mina 
teadsin, et on poiss.“ „Kuidas?“ imestasin. „Sinu näo järgi,“ vastas ta lihtsalt. 

Veel pikalt soigusin ma roosast kombekast, millega see vaene poiss peab koju minema (ja millega on ta 
nüüdseks mitu kuud käinud). Ja nime-variante polnud ju ka ühtegi! Enne perepalatisse saamist ütles aga 
ämma-emand, et vaat see oli nüüd küll kodusünnitus haiglas. Põhimõtteliselt seda ma ju tahtsingi. Kodus 
sünnitamine ei tulnud kõne alla, kuna elukaaslases tekitas see hirmu. Lisaks hakkas mulle raseduse ajal üha enam 
meeldima mõte sellest, et ei pea muretsema, kas kodu on korras, kas kõik on olemas, ei pea koristama, ei pea paaril 
järgmisel päeval süüa tegema ega vanema lapsega tegelema. Sünnitusmaja personali poputav hoidmine on 
sünnitusjärgsetel päevadel ju nii tore. 

Ja kõik oligi läinud täpselt nii, nagu olin endamisi kujutlenud. Sain sünnitada segamatult, hämaras, vette, 
kolme tunniga. Laps oli tubli ja terve. Ainus detail, mida ma ei olnud osanud visualiseerida, oli see üllatusnoku ... 

Pärast kahte nädalat lihtsalt -Beebi olemist sai ta endale lõpuks nimeks Joonas. 
Ja kui me siis sugulastele last presenteerides jälle naersime selle üllatuse üle, mida Joonas meile oma sugu 
varjates valmistas, küsis üks vanem inimene selle hetke kohta, mil sain teada, et tegu on siiski poisiga: „Kas 
sulle näidati ka last? Või lihtsalt öeldi, et on poiss?“ Selline küsimus tekitas minus segadust: mis mõttes näidati, 
mis mõttes öeldi? Ise sünnitasin, ise võtsin, ise vaatasin. Ja siis korraga jõudis pärale, kui tänulik peaksin ma 
olema. Et naistel on võimalik tänapäeval ise sünnitada, ise laps vastu võtta ja ise vaadata. Ja mõeldes tagasi oma 
esimesele sünnitusele kaheksa aasta eest, siis nii tol korral vist oligi – öeldi, tehti, näidati, kästi, keelati. Sain 
aru, et olin nüüd ka ise vahepeal endaga suure töö ära teinud. Pai mulle selle eest.	


