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Isyys ei ole kaikkien miesten juttu
Tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidettä pariskuntaa. Tahattomasti lapsettomia, parisuhteessa eläviä
miehiä voidaan arvioida olevan 50 000. Lisäksi myös monet eronneet ja yksin elävät miehet surevat
lapsettomuuttaan.
Miesten Viikko 8.-14.11.
Miessakit ry:n lanseeraamaa Miesten Viikkoa vietetään tänä vuonna teemalla Isyys on miesten juttu. – Näin
isänpäivän alla haluamme muistuttaa, että kaikki miehet eivät toiveistaan huolimatta ole isiä. Siksi
järjestämme Miesten Viikolla myös lapsettomuusaiheisia tilaisuuksia, kertoo Lapsettomien yhdistys
Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Anne Lindfors.
Miehet kokevat lapsettomuuden omalla tavallaan. Siinä missä moni nainen haluaisi olla raskaana ja hoivata
pientä vauvaa, miehet toivovat elämäänsä lasta, jonka kanssa puuhailla ja jolle opettaa elämän tärkeitä
asioita. Miehet kokevat usein raskaana sen, että suku ei jatku ja sukupolvien ketju katkeaa.
Lapsettomien miesten ääni kuuluviin
Miehet jäävät usein statistin rooliin pariskunnan asioidessa lapsettomuusklinikalla. Simpukka-yhdistyksen
tekemän kyselyn mukaan miehillä ei ole kotonakaan mahdollisuutta tuoda esille surua ja muita
lapsettomuuteen liittyviä tunteitaan. – Miehet kokevat tehtäväkseen tukea puolisoaan oman jaksamisen
jäädessä toissijaiseksi, sanoo Simpukka-yhdistyksen puheenjohtaja Miia Mikkonen.
Tahattomasti lapsettomien miesten ääni pääsee vihdoin kuuluviin vuonna 2011 ensi-iltansa saavassa Hiljaa
toivotut -dokumenttielokuvassa. – Hiljaa toivotut nostaa esiin lapsettomuuden aiheuttamia haasteita
parisuhteelle ja osapuolten eri rooleja hedelmöityshoitojen aikana, kertoo elokuvan ohjaaja Timo Haanpää.
Vaski Filmi Oy:n tuottama elokuva on ensimmäinen suomalainen pitkä dokumenttielokuva tahattomasta
lapsettomuudesta. Haanpää on itse kokenut lapsettomuuden ja hänellä on siksi hyvin erityinen näkökulma
aiheeseen.
Elokuva on ennakkokatselussa Tampereen Miespäivien yhteydessä 13.11. klo 19.30 elokuvateatteri
Niagarassa. Timo Haanpää esittelee dokumenttinsa klo 11 alkaen Tampereen Miespäivillä ja on paikalla
myös saman illan näytöksessä Niagarassa.
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on valtakunnallinen tahattomasti lapsettomien
kokemusasiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on edistää lapsettomien hyvinvointia
yhteiskunnassamme. Vuonna 1988 perustetulla yhdistyksellä on yli 1300 jäsentä, joista miehiä noin 500.
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