Avoimuus ennen kaikkea
− Lapselle kannattaa kertoa hedelmöityshoidoista
Hedelmöityshoidoissa
on tavoitteena raskauden
alkaminen, mutta ajatukset
pitäisi suunnata jo vähän
pidemmälle, hoitojen tuloksena syntyvään lapseen.

M

itä, milloin ja millä tavalla kertoa lapselle, että hän on saanut
alkunsa hedelmöityshoitojen tai
lahjasolujen avulla? Tästä aiheesta keskusteltiin maaliskuussa Tampereen Lapsellisten lapsettomien keskusteluryhmän
järjestämässä tilaisuudessa. Paikalle oli saapunut sekä ensimmäistä lastaan odottavia,
että lapsiperheitä, joilla kaikkia yhdisti
lapsettomuustausta. Keskustelutilaisuuden
alustajana toimi psykologi Sari TuomaalaKeskinen, jolle aihe on tuttu paitsi työn,
myös oman kokemuksen kautta.
JO VAUVALLE VOI KERTOA

Parit miettivät usein hoitoja suunnitellessaan, miten läheiset suhtautuvat, kun heille
kertoo hedelmöityshoidoista. – Ennemminkin pitäisi pohtia sitä, miten tuleva
lapsi suhtautuu aikanaan asiaan, Tuomaala-Keskinen muistuttaa.
Avoimuus on ehdottoman tärkeää.
– Jos itse suhtautuu luonnollisesti asiaan,
myös lapsi suhtautuu näin. Lapsi saattaa
jopa lulla, että vauvat saavat aina alkunsa
näin.
Mutta milloin olisi sopiva kertoa asiasta lapselle? Monet ajattelevat, että varsinkin
lahjasolujen käyttöön liittyy niin vaikeita
lääketieteellisiä termejä, että vasta noin
10-vuotias lapsi ymmärtää ne. TuomaalaKeskinen suosittelee kuitenkin kertomaan
lapselle jo paljon aiemmin. – Vauvallekin
voi jutella asiasta. Vaikka vauva ei vielä
asiaa ymmärräkään, tällä tavalla voi harjoitella kertomista.
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– Lapselle voi kertoa siinä vaiheessa,
kun hän osaa puhua, eli 2−4-vuotiaana.
Lapsen muistikuvat alkavat rakentua noin
neljän vuoden iässä. Kun asiasta on puhuttu jo sitä ennen, lapsesta tuntuu myöhemmin, että hän on tiennyt asiasta aina.
Lapset kiinnostuvat usein noin kolmevuotiaana siitä, miten lapsia tulee. Silloin saattaa olla sopiva aika puhua asiasta.
Kertomiseen ei tarvitse järjestää mitään

Sari Tuomaala-Keskinen tapaa
työssään lapsettomia pariskuntia, lahjasukusoluhoitoa
harkitsevia ja munasolujen
lahjoittajia. Hänen vuonna
2003 valmistunut pro gradu
-tutkimuksensa käsitteli tunnetiloja ja psyykkisen tuen tarvetta
hedelmöityshoitojen aikana.

erityistä tilaisuutta, vaan voi alkaa jutella
mahdollisimman luontevasti siitä, mistä
vauvat tulevat.
Vanhemmat voivat vaikkapa puhua
vauvan siemenistä ja värittää tarinaa oman
perheen tilanteen mukaan. Voidaan kertoa,
että äiti ja isä tarvitsivat lääkärin apua, jotta
siemenet alkaisivat kasvaa, tai että äidillä

ei ollut lainkaan siemeniä, mutta kiltti täti
antoi omiaan lahjaksi. Yksityiskohtiin ei
tarvitse mennä. Lastenkirjoista saattaa olla
apua kertomisessa.
Kun lapselle kertoo, miten kauan ja
hartaasti häntä odotettiin, kannattaa samalla varoa sitä, ettei nosta lasta ylös jalustalle.
Keskustelutilaisuuden osallistujista
osa oli jo kertonut lapsilleen hedelmöityshoidoista.
– Meillä aina vilkutellaan klinikalle,
kun ajetaan autolla ohi, kertoi koeputkihoidoilla alkunsa saaneiden lasten äiti.
ENTÄPÄ JOS EMME KERROKAAN?

Jotkut pariskunnat voivat päätyä ratkaisuun, etteivät kerro lapselle hänen saaneen
alkunsa hedelmöityshoitojen avulla. Sari
Tuomaala-Keskinen ei kuitenkaan suosittele tätä vaihtoehtoa. − Käytännössä asia
on hyvin vaikea pitää salassa.
– Lapselle on traumaattinen kokemus,
jos hän saa tietää asiasta yllättäen esimerkiksi murrosiässä, Tuomaala-Keskinen
korostaa. – Lapsi kokee, että vanhemmat
ovat olleet epärehellisiä häntä kohtaan.
Tämä ennakoimaton uusi tieto voi aiheuttaa lapselle identiteettikriisin. Salaisuuden
paljastuminen yllätyksenä liian myöhään
voi vaikuttaa lapsen ja vanhempien väliseen suhteeseen.
Sari Tuomaala-Keskisen kokemusten
mukaan monet lahjoitettuja siittiöitä käyttäneet päätyvät salaamaan asian lapselta.
Luovutettuja munasoluja käyttäneet kertovat taas yleensä asiasta avoimesti.
– Lahjasoluhoitoihin ei saa lähteä liian
nopeasti, vaan asiaa pitää ehtiä pohtimaan,
Tuomaala-Keskinen ohjeistaa. – Luovutettuja munasoluja on yleensä joutunut odottaman puolesta vuodesta pariin vuoteen,
ja siinä ajassa ehtii jo miettiä. Jos lahjasoluhoitoja harkitseva pariskunta suunnittelee asian salaamista lapselta, suosittelen
aina aikalisää.

ajattele olevansa äitejä syntyvälle lapselle. He tekevät lahjoituksen auttamisen halusta. He haluavat tavallaan antaa
varaosia lapsettomille pariskunnille.
− Voiko kertomisen suhteen olla
liian avoin, kysyi eräs keskustelutilaisuuteen osallistujista. Sari TuomaalaKeskinen kertoo itse saaneensa vain
hyviä kokemuksia avoimuudesta. Toisaalta on olemassa ihmisiä, jotka eivät
hyväksy tai ymmärrä hedelmöityshoitoja. − Kun asia ei kosketa itseä, voi
ajatella aika mustavalkoisesti.
Hedelmöityshoidot ovat nykyään
hyvin tavallisia. − Luultavasti jokaisella
koululuokalla on lapsi, joka on saanut
alkunsa hoitojen avulla. Lapset eivät
itse koe olevansa mitenkään erilaisia,
Keskinen-Tuomaala summaa.
Teksti ja kuva: Anne Lindfors

Lisää tietoa:
•

•

BIOLOGINEN ÄITI VAI KILTTI TÄTI?

Miten sukusolujen luovuttajaa kannattaisi
sitten kutsua? Tuomaala-Keskinen ei suosittele termejä biologinen äiti tai isä, sillä
äiti ja isä ovat käytössä vain omassa perheessä. Sen sijaan voidaan puhua lahjoittajasta tai esimerkiksi sedästä tai tädistä.
Työssään Tuomaala-Keskinen tapaa
myös munasolujen lahjoittajia. – He eivät

•

Lastenkirjoja:
• Hovatta, Outi: Pupujuttu ja
muita vauvasatuja. Vihkosta
myy Väestöliitto (4 e).
• Svensson, Thomas: Vallaton
vauva valtaa vatsan ja muut
sarjan kirjat.
• Cole, Babette: Kun äiti muni
sekä Äiti ja elämän salaisuudet.
www.donor-conception-network.org
Runsaasti lahjasukusolujen
käyttöön liittyvää tietoa. Mahdollisuus tulostaa ilmaisia
Telling and Talking -oppaita,
joissa on neuvoja kertomistilanteeseen, ja tilata materiaalia, mm. aiheeseen liittyviä
lastenkirjoja.
Ken Daniels: Building a family
with the assistance of donor
insemination.
Myynnissä Simpukka-yhdistyksessä (30 e).

✁sAKsitTuA
Olin pudota tuolilta. Olimme onnesta
soikeita. Raskauskin sujui hyvin, samoin synnytys.
Olen kertonut esimerkiksi vauva-keskustelupalstoilla meidän tapauksestamme. Samoin kerroin meridiaaniterapiasta yhdelle ystävällemme, joka
kärsi samoista ongelmista – ja hän on
nyt raskaana.
Laura Hietala, joka on käynyt meridiaaniterapeutilla lapsettomuuden takia. Pirkanmaan Sanomat
15. 2.
Suurin osa kansainvälisesti adoptoiduista voi hyvin. Tulosta voidaan pitää
jopa hämmästyttävänä siihen nähden,
että monella adoptoidulla on hyvinkin
rankkoja kokemuksia adoptiota edeltävältä ajalta.
Adoptiokuraattori Sanna Mäkipää Yhteiset lapsemme -lehdessä 1/2007
Perhe-elämä kiinnostaa, totta kai. Mutta aika näyttää, lapset eivät välttämättä
ole itsestäänselvyys.
Hiihtouransa lopetteleva Milla
Saari (ent. Jauho) Iltasanomissa
10. 3.
Kiinalaisen sanonnan mukaan katkeamaton näkymätön punainen lanka yhdistää ihmiset, joiden kohtalo kuuluu
yhteen. Minä uskon tähän, itse asiassa,
joskus melkein pysty n näkemään punaisen langan.
Neljän Kiinasta adoptoidun lapsen äiti Päivi Walta Yhteiset lapsemme -lehdessä 1/2007
Saatetaan olettaa, että lapsettomat
eivät voi ymmärtää mistään mitään,
vaikka asialla ei juurikaan olisi tekemistä lapsien kanssa.
Pia (34), vapaaehtoista lapsettomuutta käsittelevässä artikkelissa. Kauneus & Terveys 2/2007
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