LASTENKIRJOJA JOIDEN AVULLA VOI KÄSITELLÄ LAPSEN KANSSA LISÄÄNTYMISTÄ
JA LAHJASOLUASIOITA
Pupujuttu ja muita vauvasatuja. Outi Hovatta, 1993.
Tällä hetkellä todennäköisesti ainoa suomenkielinen lastenkirja, jossa käsitellään varsinaisesti
lahjasolujen käyttöä sadun keinoin. Esillä hoidot lahjamunasoluilla ja lahjasiittiöillä. Tarinat myös
luomulisääntymisestä, yleensä lapsettomuushoidoista, adoptiosta ja lapsettomuuden
hyväksymistä. Ostettavissa: www.simpukka.info ja www.vaestoliitto.fi.
Mistä on pienet vauvat tehty? Katerina Janouch, Mervi Lindman (kuvitus), 2004.
Asiallinen ja paljon tietoa sisältävä lastenkirja, jossa käsitellään lisääntymistä. Myös
hedelmöityshoidot mainitaan. Satua voi käyttää pohjana omalle tarinalle siitä, kuinka lapsi on
saanut alkunsa lahjasouhoidoilla.
Pete, Pii ja pikkuinen. Grethe fagerström, Gunilla Hansson, 1978.
Klassikkosarjakuvakirja 1970-luvulta. Toimii edelleen lapsia kiinnostavana asiallisena
tietopakettina, jossa lisääntymistä on käsitelty luontevalla tavalla. Erityisen suositeltava perheille,
joissa on tarvetta käsitellä sisaruksen tuloa perheeseen. Adoptio mainittu, mutta luonnollisesti ei
vielä hedelmöityshoitoja. Loppuunmyyty, saatavissa kirjastoista.
Kun äiti muni. Babette Cole, 1993.
Hauska lastenkirja lisääntymisestä. Sopii erityisesti humoristiseksi rohkaisuksi vanhemmille, jotka
epäilevät, että lapset ovat vielä liian nuoria saamaan tietoa aiheesta. Valitettavasti ei mainintaa
hedelmöityshoidoista.
My story. Jane Offord ja Angela Mays, 2001.
Englanninkielinen lastenkirja, joka kertoo lahjasiittiöiden käytöstä. Kirja auttaa kertomaan lapselle
miten isän siittiöiden sijaan on käytetty lahjoitettuja siittiöitä. Kirjoittajat ovat molemmat saaneet
lapsensa lahjasoluilla.
Our story. Donor Conception Network, 2003.
Englanninkielinen lastenkirja, joka kertoo lahjamunasolujen käytöstä. Kirjan avulla voi kertoa
lapselle miten hän on saanut alkunsa lahjamunasolulla. Kuvitus on lasten piirroksia, ja lopussa on
tilaa omalle piirrokselle.
Our story. Alison McKee, 2003.
Englanninkielinen lastenkirja, joka kertoo lahja-alkioiden käytöstä. Kirjan avulla voi kertoa lapselle
miten hän on saanut alkunsa lahja-alkiolla. Kirjan kirjoittaja on lahjoitetulla alkiolla lapsen saanut
äiti.
Our story ja My story -kirjat ostettavissa www.simpukka.info.

Huom! Mikäli englanninkieliset lastenkirjat kiinnostavat, niin kannattaa tutustua esim. Amazonnettikaupan tarjontaan. Hakusanalla ”donor conception” löytyy monia kirjoja aiheesta.
Suomenkielellä on saatavilla paljon muitakin lastenkirjoja, joissa käsitellään lisääntymistä ja
vauvan tuloa perheeseen, mutta ainakaan muissa läpikäymissäni kirjoissa ei lapsettomuushoitoja
tai lahjasoluja ole käsitelty.
Lastenkirjoja, jotka käsittelevät erimuotoisia perheitä ja suvaitsevaisuutta:
Perhekirja. Todd Parr, 2003.
Ei haittaa jos on erilainen. Todd Parr, 2001.
Parrin kirjat ovat värikkäitä ja kiinnostavat jo melko pieniäkin lapsia. Saatavilla ainakin
suomalaisista nettikirjakaupoista.
Setan kotisivuilla on kattava lista lastenkirjoista, joissa esillä perheiden monimuotoisuus.
Suositeltavaa lukemista muillekin kuin Sateenkaariperheille.
http://www.seta.fi/rainbow/poikkeavat_kirjat.htm

Listan laati Mirka Paavilainen, psykologi, seksuaalineuvoja 2010. Saatavissa jatkossa sähköisesti ja
päivitettynä ainakin osoitteesta www.mirkapaavilainen.fi.

