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Lajissaan ensimmäinen Simpukan Superpäivä houkutteli paikalle
yli 70 henkeä. Päivä antoi monenlaisia eväitä työpajojen, innostavien puhujien, vertaisten ja upeiden kohtaamisten muodossa.
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l TERVEISIÄ TOIMISTOLTA

PÄÄKIRJOITUS l

			
Simpukka on Lapsettomien yhdistys Simpukka
ry:n jäsenlehti. Se lähetetään yhdistyksen jäsenille
jäsenetuna.

Joukkovoimaa

ILMOITUSHINNAT
1/8 sivu 100 euroa, 1/4 sivu 160 euroa,
1/2 sivu 234 euroa, 1/1 sivu 390 euroa
Kaikki ilmoitukset ovat värillisiä.

Simpukan alkuvuoden supertapahtuma eli Superpäivä on takana, ja on aika
suunnata katse eteenpäin kevääseen. Suuri kiitos kaikille mukana olleille
ja päivää esimerkiksi somessa seuranneille! Superpäivässä kiteytyi hienosti se voima, mitä meillä joukkona on. Kun yksi avaa suunsa rohkeasti,
voivat muut liittyä kuoroon ja yhteinen ääni kuuluu kauas.
Lapsettomuus voi aiheuttaa monenlaisia ulkopuolisuuden ja arvottomuuden tunteita. Yksi koskettavimmista vertaistapaamisen palautteista,
jonka olen nähnyt, oli ”Sain tutustua niin hienoihin ihmisiin, toisiin lapsettomiin, että aloin jälleen uskoa, että minullakin on ihmisarvo, vaikka
lasta en ole saanutkaan!”.
Monelle lapsettomuuden keskellä elävälle vertaisten seura on suuri
lohtu. Yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten ymmärrys on mittaamattoman
arvokasta. Se auttaa muistamaan, että sinä riität. Juuri tuollaisena kuin olet.
Olet arvokas, ja arvosi ihmisenä ei ole kiinni siitä, saatko lapsia vai et.
Jokainen meistä on omalla tavallaan vajavainen ja opettelemassa elämää.
Usein se leveä valtatie, jota haluaisin kulkea, ei olekaan minun reittini
vaan reittini löytyy pieneltä mutaiselta sivupolulta. Ja silti se on lopulta
juuri oikea. Toivon, että etsiessäsi omaa polkuasi muistat, että et todellakaan ole yksin. Yhdessä hetken kulkien oma reitti on helpompi löytää.
Ojenna kätesi, niin siihen tartutaan.
Seuraava suuri lapsettomien äänennostatus on Simpukka-viikko ja Lapsettomien lauantai toukokuun alussa. Haluamme tuoda esiin lapsettomuuden
yleisyyttä #yksiviidestä-kampanjalla,
joka käynnistyy Simpukka-viikolla.
Emme ole yksin, olemme #yksiviidestä. Osallistu sinäkin omalla tavallasi - katso miten sivulta 6.

LEHDEN HINTA MUILLE KUIN JÄSENILLE
Vuosikerta 28 euroa
Irtonumero 7,50 euroa (+ postituskulut)
SIMPUKAN TOIMITUS
Johanna Repo, päätoimittaja
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SIMPUKAN AIKATAULU
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Seuraava Simpukka ilmestyy lokakuussa.
Aineisto lehteen tulee olla toimituksessa
viimeistään 15.8.2016.
Kannen kuva: Raisa Kyllikki Ranta
Ulkoasu ja taitto: Reija Jokinen
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Leena Tuutijärvi
LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY
Toiminnanjohtaja Johanna Repo
johanna.repo@simpukka.info
040 4808 676
Työntekijöiden yhteystiedot sivulla 37.
Toimisto
Verstaankatu 5 A LH 3, 33100 Tampere
0400 844 823
Puheenjohtaja
Miia Rajamäki
miia.rajamaki@simpukka.info
040 721 4858

facebook.com/simpukka.info
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Kapeat marginaalit
Tahattomasti lapsettomat ovat vähemmistö, marginaalissa, joskin
melko leveässä. Mutta mitä tarkemmin itsensä määrittelee, sitä
kapeampaan marginaaliin päätyy. Ja mitä kapeammassa marginaalissa on, sitä vähemmän on kohtalotovereita. Toistaiseksi
me Simpukassa olemme pitäytyneet melko väljissä määritelmissä. Tahattomasti lapsettomien joukosta olemme päätyneet
erottelemaan kolme pienempää joukkoa: yksin ja kaksin elävät,
lapselliset lapsettomat sekä lahjasukusoluhoidoissa olleet.
Aika ajoin Simpukkalaisten keskuudessa nousee halu perustaa uusia vertaistuki- ja Facebook-ryhmiä erilaisissa, melko
tiukasti määritellyissä tilanteissa oleville lapsettomille. Mitä
ilmeisimmin on kuitenkin ymmärrystä sille, että yhdessä kaupungissa harvoin riittää porukkaa kovin kapeasti määritellylle
vertaistukiryhmälle, joka tapaisi toisiaan livenä. Verkossa itsensä kaltaisia on mahdollista löytää enemmän, silti se joukko
saattaa olla pieni.
Simpukka järjestönä on vastuussa siitä, mitä vertaistukiryhmissämme tapahtuu, myös verkossa. Siksi moderoimme
verkkosivumme keskustelupalstalla ja Facebook-ryhmissämme
käytävää keskustelua. Moderointia tekevät Simpukan vapaaeh-

toiset, sillä toimiston väen työtunnit eivät siihen työhön millään
riittäisi. Jos ryhmiä olisi enemmän, tarvitsisimme myös enemmän
vapaaehtoisia ryhmien moderoijia. Lisäksi elämäntilanteet vaihtuvat, ryhmässä aktiivinen toimija saattaakin vuoden kuluttua olla
itse jo aivan toisessa tilanteessa – löytyisikö hänelle seuraajaa.
Vapaaehtoiset ovat Simpukan toiminnan tärkeimmät tekijät. Palkattujen työntekijöiden aika ei voisi ikinä riittää siihen
kaikkeen, mitä vapaaehtoiset saavat aikaan. Toimiston väen
tehtävänä on koordinoida, kouluttaa, tukea ja ohjata vapaaehtoisia ja sen lisäksi he vastaavat suuremmista tapahtumista.
Tämän vuoden aikana teemme vapaaehtoisten työtä näkyväksi
jokaisessa Simpukka-lehdessä, koska haluamme kertoa siitä
korvaamattoman arvokkaasta työstä, jota he pyyteettömästi tekevät. Lisäksi toivon, että saisimme juttujen innoittamia uusia
vapaaehtoisiakin.

Miia Rajamäki

Simpukan helmi
STUDIO KARLING

JÄSENMAKSUT
26 euroa/henkilö
6 euroa/perhejäsen
260 euroa/ainaisjäsen
320 euroa/ainaisjäsen, pariskunta
35 euroa/ammattilaisjäsen
10 euroa/kannatusjäsenmaksu
75 euroa/kannatusyhdistysmaksu
Tilinumero FI07 4726 0010 0110 26
www.simpukka.info

Vapaaehtoiset
ovat Simpukan
toiminnan
tärkeimmät
tekijät.

Anne Lindfors teki kymmenen vuoden ajan toiminnanjohtajana ja sitä ennen jo vapaaehtoisena pelkäämättömästi työtä tahattomasti
lapsettomien hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän on suuresti vaikuttanut yhdistyksen kasvuun ammattimaiseksi organisaatioksi, kehittänyt
vertaistukea ja valvonut lapsettomien etuja yhteiskunnassa. Anne on tahattoman lapsettomuuden näkyväksi tekemisen uranuurtaja.

Simpukka-yhdistys myöntää Simpukan helmen henkilölle tai taholle, joka on edistänyt lapsettomien hyvinvointia yhteiskunnassamme.
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ksi viidestä hedelmällisessä iässä olevasta
suomalaisesta parista kärsii jossain kohtaa
elämäänsä tahattomasta lapsettomuudesta.
Yksi viidestä 60-luvulla syntyneestä naisesta on jäämässä kokonaan lapsettomaksi.
Miehistä jopa neljäsosa ei koskaan saa lasta. Todella moni
kärsii sekundäärisestä lapsettomuudesta ja Suomessa toteutunut lapsiluku on kaukana ihmisten omista toiveista.
Lapsettomuus koskettaa siis isoa osaa väestöstä. Monelle tulee silti yllätyksenä, ettei olekaan ainoa, jonka elämää
lapsettomuus järisyttää perustuksiaan myöden.
Simpukka on sinun
Simpukka-yhdistys on tahattomasti lapsettomien yhteisö.
Tavoitteenamme on, että tahattomasti lapsettomat voivat
hyvin sekä omassa elämässään että osana yhteiskuntaa.
Edistämme hyvinvointia tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja jakamalla tietoa sekä lapsettomille että lapsettomia
kohtaaville ammattilaisille, läheisille ja suurelle yleisölle.
Valvomme tahattomasti lapsettomien etuja ja vaikutamme
lapsettomia koskevaan päätöksentekoon.
Simpukka-yhdistys toimii äänitorvena ja kohtaamispaikkana kaikille, joita lapsettomuus koskettaa. Juuri sinulle.

Yksi viidestä,

olemme sinua varten!
Tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidettä suomalaista. Sinä et
ole yksin! Simpukka-yhdistyksen tehtävänä on toimia äänitorvena
ja tarjota vertaistukea, jotta lapsettomat voisivat hyvin.
TEKSTI: JOHANNA REPO, SATU RAUTAKALLIO-HOKKANEN, ANNIINA VOUTILAINEN JA LEENA TUUTIJÄRVI
KUVAT: RAISA-KYLLIKKI RANTA
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Ylpeästi yksi viidestä
Usein toivomme, että meidät osattaisiin kohdata ja meitä
tuettaisiin ilman, että joudumme kertomaan kipeistä kokemuksistamme muille. Jotta ne muut neljä viidestä voisivat
tietää, mistä lapsettomuudessa on kyse, joudumme siitä
kuitenkin puhumaan.
Ja hyvä niin, lapsettomuudessa ei ole mitään hävettävää, päinvastoin! Lapsettomuus on kokemus, jota ilman
olisimme mieluusti eläneet tämän ainoan elämämme, mutta
joka myös vahvistaa ja rikastuttaa. Jotta meidät osattaisiin
kohdata ja jotta muutkin tahattomasti lapsettomat saisivat
tarvitsemaansa tukea, tarvitaan meidän kaikkien tarinoita.
Lapsettomien yhdistys Simpukka käynnistää Simpukkaviikolla #yksiviidestä-kampanjan. Kampanjan avulla haluamme kertoa niille, jotka ovat yksi viidestä, tahattomasti
lapsettomia, että he eivät ole yksin. Että tukea on saatavilla.
Haluamme myös kertoa muille, että meidät voi kohdata.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa
toimintaan!
Simpukan tulevaisuutta luotaava strategiatyö
alkaa syksyllä 2016. Mihin suuntaan sinä
haluaisit nähdä Simpukan kehittyvän?
Kerro se meille:
www.simpukka.info/lomakkeet.

Johanna, toiminnanjohtaja
Minulle Simpukka on…
intohimo. Olen työskennellyt yhdistyksessä kolme vuotta ja
nyt kaksi kuukautta toiminnanjohtajana. Työ yhdistyksessä
on innostavaa ja tuo aina uusia, mielenkiintoisia haasteita.
Toiminnassa on mukana hyviä tyyppejä niin vapaaehtoisina
kuin työntekijöinä edistämässä lapsettomien hyvinvointia.
Yhteiskunnallisesti…
yhdistykselle on selkeä paikka ja tarve. Simpukalla on
tehtävä, jota ei kukaan muu yksittäinen taho tee: edistää
lapsettomien hyvinvointia ja tarjota paikka, jossa saada ja
antaa tukea vertaisten kesken. Pidän todella tärkeänä myös
vaikuttaa lapsettomia koskevaan päätöksentekoon.
Vertaistuki…
tuottaa iloa ja antaa voimaa todella monelle. Tämän viestin soisi tavoittavan myös ne, jotka yrittävät selviytyä ja
pohtivat asioita yksin. Siksikin on hyödyllistä puhua lapsettomuudesta ääneen: se voi tavoittaa oikean henkilön.
Mihin Simpukka on menossa?
Sinne, mihin me yhdessä sen ohjaamme! Yksin äänemme
ei kuulu kauas, mutta kun huudamme yhdessä, sillä voi
olla suuri vaikutus.

Simpukka on yhteisö
kaikille tahatonta
lapsettomuutta kokeneille.
Simpukka 2 | 2016
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Leena, SimpukkaParitprojektityöntekijä
Mukana Simpukassa…
olen ollut kaksi vuotta. Työskentelen SimpukkaParitprojektissa, eli vastaan Simpukan parisuhdetoiminnasta.
Suurelle osalle lapsettomuuden kohtaavista oma kumppani
on tärkein tuki ja turva, ja haluamme auttaa selviytymään
lapsettomuuskriisistä vahvoina yhdessä.
Antoisinta Simpukassa…
on havaita, että ihmiset ovat saaneet toimintamme kautta
itselleen elämäänsä uutta valoa. Koen usein kiitollisuutta,
että saan olla mukana mahdollistamassa näitä pieniä suuria muutoksia. Työintoa tuo myös loistava työporukka ja
innostuneet vapaaehtoisemme.
Simpukkaa tarvitaan…
jotta jokainen lapsettomuutta kokenut voisi hyvin niin henkilökohtaisesti kuin suhteessa muihin ihmisiin. Tätä tavoitetta ajamme yhdessä vertaistuen ja edunvalvonnan keinoin.
Tulevaisuudessa…
jokainen lapsettomuuden kohtaava löytää tukea Simpukasta.
Kuljemme rinnallasi niin kauan kuin tarvitset.

Satu, järjestösihteeri
Parasta Simpukassa on…
että tuntee olevansa oikeasti hyödyksi. Myös työkaverit ovat
ihan huippujengi eikä yhtään harmita aamuisin lähteä töihin!
Haastavinta Simpukassa on…
miten saisimme viestimme kaikille apua ja tukea tarvitseville. Olemme täällä teitä varten.
Minulle Simpukka on…
työpaikka, mutta se on ollut myös paikka jossa itsekin kävin läpi oman lapsettomuuteni. Vieläkin toisinaan liikutun
satunnaisten soittajien kanssa jutellessani. Myötätuntoa
tunnen aina.
Tulevaisuudessa Simpukka…
kasvaa kaikkien lapsettomien tukipaikaksi ja merkittäväksi
edunvalvojaksi.

Tule mukaan!
Haluamme tuoda esiin tahattoman lapsettomuuden
yleisyyttä #yksiviidestä-kampanjalla.
o Ota itsestäsi kuva lapun kanssa, jossa lukee #yksiviidestä
o Jaa kuva somessa
o K
 äytä kuvan yhteydessä hashtageja #yksiviidestä
#LapsettomienLauantai
o K
 annustakaa myös ystäviänne osallistumaan
#yksiviidestä –kampanjaan!
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Anniina,
vertaistukikoordinaattori
Simpukassa olen…
työskennellyt pian kaksi vuotta. Simpukka on työympäristönä hyvin mielenkiintoisen ja monipuolinen. Työtehtäviini kuuluu muun muassa vertaistuen koordinointi eri
paikkakunnilla ja verkossa sekä vapaaehtoistoiminnan
kehittäminen.

Hedelmöityshoitoklinikka Fertinova Tampere
on nyt osa Ovumiaa

Simpukassa motivoi…
yhteistyön voima. Yhdessä tekeminen ja toimiminen saavat
aikaan muutosta yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
Vertaistuen kautta…
moni huomaa, ettei lapsettomuuden kokemusten kanssa
tarvitse olla yksin. Yhteisen kokemuksen ja kohtaamisten
kautta saa lohtua ja tulevaisuus voi näyttää valoisammalta.
Simpukalla on tärkeä rooli…
yhteiskunnallisena vaikuttajana ja lapsettomuuskokemuksen asiantuntijana. Yhdessä teemme lapsettomuutta näkyväksi.

Kannustamme jakamaan kuvia, videoita,
kokemuksia, ajatuksia ja tarinoita
tahattomasta lapsettomuudesta
somessa (Facebook, Instagram, Twitter,
Youtube jne.)

Laadukkaita
lapsettomuushoitoja
- jonottamatta,
ilman lähetettä

!
a
o
l
u
t
e
v
Ter
p. 020 747 9310
www.ovumia.fi
facebook.com/ovumia
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Hedelmöityshoidoissa

tarvitaan uskoa ja periksiantamattomuutta
Lapsettomuuslääkäri Sirkka-Liisa Ala-Fossi kuvailee hedelmöityshoitoa
projektiksi, joka vaatii henkistä ja fyysistä jaksamista.

–

Hyvässä tilanteessa raskaus alkaa inseminaatiohoidossa kolmen ensimmäisen hoidon aikana. Toisten kohdalla joudutaan
käyttämään kaikki mahdolliset
lisäkeinot lääkehoitoineen, jotta saadaan lapsi, toteaa seinäjokelainen Sirkka-Liisa AlaFossi, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lapsettomuushoitojen erikoislääkäri
ja lääketieteen tohtori.
Hedelmöityshoito on projekti: suunnittelu, toteutus ja lopputulos. Toteutusvaihe
on yksitoikkoisin, ja varmaankin uuvuttavin.
– Tarvitaan uskoa, tsemppiä ja periksi
antamattomuutta. Kuin pitkä juoksulenkki:
tuntuu pahalta, mutta jaksaa vaan.
Sirkka-Liisa Ala-Fossi on työskennellyt
lapsettomuushoitojen parissa vuodesta 1999
lähtien. Hänelle erikoistuminen naistentauteihin ja synnytyksiin tapahtui poissulkumetodin
tuloksena.
– Tutustuin moneen erikoisalaan ennen
kuin ymmärsin oman juttuni, muistelee AlaFossi.
– Olen kiitollinen silloiselle Seinäjoen
keskussairaalan naistentautien ylilääkäri Eelis Hagmanille, jonka opetuksessa sain olla.
Hän opetti ensiaskeleet lapsettoman potilaan
kohtaamisesta ja hoidosta. Hänen kanssaan
tein myös ensimmäisen keisarinleikkaukseni,
mainitsee Ala-Fossi.
10 Simpukka 2 | 2016

TEKSTI: EVELIINA TALLILA

Lähete on ensimmäinen askel
– Iso askel on jo otettu, kun pariskunnasta
tehdään lähete lapsettomuuspoliklinikalle,
Ala-Fossi mainitsee.
Lapsettomuuden selvittely alkaa naisen ovulaation ja miehen siittiömäärän ja - liikkuvuuden
varmistuksella.
Munanjohdinten aukiolo tarkistetaan. Joskus
edetään suoraan täsmähoitoon eli mikrohedelmöitykseen. Aina ei syytä löydy, jolloin puhutaan selittämättömästä lapsettomuudesta.
– Mielestäni selittämätöntä lapsettomuutta ei ole sen vaikeampi hoitaa kuin asiakkaita,
joilla syy lapsettomuuteen tiedetään. Selittämättömässä lapsettomuudessa vain avustamme kaikkia alkion syntymiseen liittyviä
vaiheita, toteaa Ala-Fossi.
Ovulaation aikaansaaminen, ja ennen
kaikkea ovulaation varmistamisen tekniikat
ovat vuosien saatossa tarkentuneet.
– Mikrohedelmöityshoitojen lisääntyminen, alkioiden luokittelu, hedelmöittyneen
alkion kuvaaminen, ovat menetelmiä, joita ei
ollut vielä urani alussa. Alkuvuosien lääkkeet
ovat kadonneet, vaihtaneet nimiä ja uusiakin
on tullut. Tieto ja hoitokäytännöt endometrioosista ja PCO:sta on lisääntynyt.

Ala-Fossin mielestä julkisten ja yksityisten klinikoiden hoitometodeissa ei ole
oleellisesti eroa.
– Julkisella ei mennä
aina pitkän kaavan kautta, aloittaen inseminaatiohoidoilla, vaan yhtä hyvin voidaan edetä suoraan
IVF- ja ICSI-hoitoihin,
jos se on lääketieteellisesti järkevää.
Julkisen puolen jonot
ovat aina olleet pitkät, yksityiselle pääsee nopeammin. Näin asia on
muillakin lääketieteen aloilla, ei vain lapsettomuushoidoissa.

Toisinaan tapaa
sitkeitä naisia,
jotka jatkavat
hoitoja vuodesta
toiseen.

Hedelmöityshoitojen jälkeen naisen on hyvä käydä perustarkastuksessa kahden vuoden välein.
Sen sijaan naiset, jotka eivät koskaan ole onnistuneet saamaan
positiivista raskaustestiä, olisi hyvä
käydä vuosittain.

Gynekologi pitää erittäin tärkeänä hoitojen henkistä puolta, joka helposti jää vähemmälle huomiolle.
– Vaikka potilas käy jopa parikymmentä
kertaa samalla lääkärillä, aina hänet pitäisi
muistaa kohdata.
Pitää uskaltaa sanoa ”ei”
– Niin kuin aina elämässä, kaikella on aikansa. En usko, että hoitoihin jää koukkuun.
Toisinaan tapaa sitkeitä naisia, jotka jatkavat
hoitoja vuodesta toiseen. Lääkärin työhön
kuuluu osata ja uskaltaa sanoa ”ei”, kun tilanne on toivoton.
Ala-Fossi ei osaa sanoa miksi joidenkin
parien kohdalla käy niin, että kun hoidot päätetään lopettaa, saattaa vuosikausia hoidoissa
käynyt nainen tullakin yllättäen raskaaksi.
- Silloin ihmiseltä katoaa ainakin henkinen taakka, jota toistuvat hedelmöityshoidot
ovat voineet ylläpitää.
Ihmeitäkin tapahtuu.
- Eräällä pitkään lapsettomuushoidoissa olevalla potilaalla todettiin laboratoriotutkimuksella ja oireiden perusteella vaihdevuosien
alkaneen. Hänelle aloitettiin hormonikorvaushoito. Parin kuukauden kuluttua potilas ilmoitti olevansa raskaana. Olimme tavattoman
hämmentyneitä ja iloisia. Lääkärinä tunsin
itseni hölmöksi ja ikään kuin laboratoriotulosten höynäyttämäksi, kertoo Sirkka-Liisa
Ala-Fossi.

Asiakas pitää
muistaa kohdata
joka kerta, pohtii
Sirkka-Liisa
Ala-Fossi.

Sirkka-Liisa Ala-Fossi
• Syntynyt Kouvolassa 1961
• Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lapsettomuushoitojen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori
• Erikoislääkärin ja lapsettomuuslääkärin
koulutusvuodet Tampereen yliopistollisessa sairaalassa dosentti Helena
Tinkasen opissa.
• Toimi yli kymmenen vuoden ajan Seinäjoen keskussairaalassa osastonylilääkärinä vastuualueenaan lapsettomuuspoliklinikka.
• Suurena tukena noina vuosina oli lapsettomuushoitaja Anneli Lehtonen.

Simpukka 2 | 2016

11

Vanhemmuus
lapsettomuushoitojen

jälkeen

Lapsettomuushoidot eivät ole riskitekijä vanhemmuuden
näkökulmasta. Tämä selviää Marjo Flyktin psykologian
alan väitöstutkimuksesta.
TEKSTI: NATALIA OLLUS
KUVA: JONNE RENVALL/TAMPEREEN YLIOPISTO

P

sykologi Marjo Flyktin väitöskirjatutkimus käsittelee vanhempien raskausajan mielikuvia ja varhaista suhdetta vauvaan silloin,
kun raskauteen liittyy riskejä
tai erityisyyttä. Tutkimuksen yksi kohde oli
lapsettomuushoidoilla raskaaksi tulleet pariskunnat. Tutkimukseen osallistui lähes 400
lapsettomuushoidot läpikäynyttä pariskuntaa
yhteensä viideltä klinikalta vuosina 1999-2000. Lisäksi tutkimuksessa oli samansuuruinen
spontaanisti raskaaksi tulleiden
verrokkiryhmä. Aikaisemmat
tutkimukset ovat osoittaneet,
etteivät lapsettomuushoidot
näyttäisi olevan kehityksellinen
riski syntyvälle lapselle. Flyktin
tutkimus osoittaa, etteivät lapsettomuushoidot ole riskitekijä
myöskään vanhemmuuden näkökulmasta.
Flykt tutki vanhempien raskausaikaisia
odotuksia suhteesta lapseen. Keskeinen tutkimustulos oli, ettei lapsettomuushoidoilla
vanhemmaksi tulleilla ollut muita epärealistisempia odotuksia omasta tai puolison
suhteesta lapseen. –Tutkimukseni sen sijaan
osoitti, ettei lapsettomilla ja spontaanisti raskaaksi tulleilla verrokkiperheillä ollut eroja
sen suhteen, miten raskausajan mielikuvat
lapsesta ja vauva-ajan todellisuus kohtasivat.
Molemmilla ryhmillä oli yhtä positiiviset odotukset niin isillä kuin äideillä, Flykt kertoo.

Lapsettomuushoidetut isät sopeutuvat isyyteen nopeammin
Tutkimuksessa nousi esiin monia kiinnostavia
seikkoja etenkin koskien lapsettomuushoidoilla isiksi tulleiden miesten isyyttä. Flyktin tutkimuksessa pitkä valmistautuminen
vanhemmuuteen näkyi niin, että mielikuvien
muutos lapsen syntymän jälkeen tapahtui vähän aiemmin kuin verrokkiperheillä.
Lapsettomuushoidoissa olleet miehet näyttivät siis sopeutuvan isyyteen nopeammin kuin
muut miehet. Heillä oli myös
muita isiä vähemmän pettymyksiä vauva-ajan todellisuuteen
lapseen liittyvissä vaikeuksissa, esim. jos vauvalla oli hyvin
epäsäännöllinen rytmi tai vaikea
temperamentti. – Tuntuu, että
he selvisivät paremmin vähän
vaativamman vauvan kanssa,
Flykt toteaa. Lisäksi lapsettomuushoidetut äidit olivat tyytyväisempiä isän
osallistumiseen vauva-arkeen kuin verrokkiperheiden äidit.

Mitä se on
kun on
lapseton,
mutta
kuitenkin
tulossa
äidiksi?
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Äitiyden vaikeat tunteet
Flykt korostaa, että hänen tutkimuksensa mukaan lapsettomuuskokemus ei keskimäärin
ole riskitekijä vanhemmuudelle. Hän toimii
myös psykoterapeuttina ja on nähnyt terapiatyössään niitä, joille lapsettomuuskokemus
voi aiheuttaa ongelmia. Lasta kauan toivoneilla voi olla hyvinkin suuria vaatimuksia omaa

äitiyttään kohtaan. –Heillä saattaa olla olo,
ettei ole lupa valittaa kun on vihdoin saanut
kauan odotetun vauvan. Heillä saattaa myös
olla alhaisempi pystyvyyden tunne itsestään
äitinä kuin ei-hoidetuilla vaikka heidän todellinen vanhemmuutensa ei ole millään tavalla
heikompaa, vaan saattaa jopa olla parempaa,
Flykt kertoo.
Flykt työskentelee terapiatyössään
etenkin lapsettomuushoidoilla raskaaksi
tulleiden kanssa. Usein heidän on vaikea
uskaltaa raskausaikana miettiä vauvaa raskauden keskeytymisen pelon vuoksi. –Raskauden psyykkisenä tehtävänä äidille on auttaa
häntä kuvittelemaan millainen vauva on ja
millainen hän on itse äitinä. Tämä voi olla
vaikeaa lapsettomuuden kokeneille, Flykt
mainitsee. Lapsettomuushoidoilla raskaaksi
tulleet pystyvät usein vasta myöhäisemmässä vaiheessa raskautta miettimään sellaista,
joihin muut voivat valmistautua koko raskauden ajan. Lapsen saamiseen liittyy myös
ristiriitoja: on luovuttava sellaisista asioista
joita oli ennen lapsen syntymää. –Äitiyteen
liittyy monenlaista suurta elämänmuutosta
ja niin positiivisia kuin negatiivisia tunteita.
Normaalit negatiiviset tunteet voivat tuntua
vaikeilta kun pitäisi olla niin kiitollinen siitä, että on vihdoin saamassa kauan odotetun
vauvan, Flykt kertoo.
Lupa tuntea erilaisia tunteita
–Raskaus on välitila sellaisen välillä ettei ole
vielä äiti, muttei ole myöskään enää ei-äiti.

Marjo Flykt

Etenkin lapsettomuushoidoilla lapsen
saaneilla isillä näyttäisi olevan muita isiä
paremmat edellytykset sopeutua isyyteen
ja selvitä vaativankin vauvan kanssa.
Mitä se on kun on lapseton, mutta kuitenkin
tulossa äidiksi, Flykt pohtii. Hän kehottaa
antamaan itselleen aikaa miettiä ja käsitellä
lapsen saamiseen liittyviä tunteita. –Omaa
mieltä ei voi pakottaa, Flykt toteaa. –On hyvä antaa kaikenlaisten tunteiden tulla ja olla.
Jossain vaiheessa voi alkaa mennä sitä kohti
että uskaltaa enemmän tutustua tulevaan vauvaan ja miettiä minkälainen vauva se on. Jos
raskausaika meni pelätessä, tutustumista vauvaan voi myös jatkaa vauvan synnyttyä. Jos
kuitenkin huomaa, että on vahvasti ahdistunut
tai masentunut, olisi tärkeä voida jutella tästä
neuvolassa tai ammattilaisen kanssa, Flykt
muistuttaa. Tärkeää on antaa itselleen lupa
tuntea sekä iloa että pelkoa.
Flykt toivoo myös, että terveydenhuoltohenkilöstö osaisi tarvittaessa ottaa lapset-

tomuuden puheeksi esimerkiksi neuvolassa. Kaikkihan eivät halua puhua hoidoista
avoimesti, mutta Flyktin mukaan terveydenhuollon tehtävänä on tunnistaa ne, jotka
kaipaavat apua ja ohjata heidät eteenpäin.
Terveydenhuoltohenkilöstön tulisi kuitenkin myös tietää, etteivät lapsettomuushoidot automaattisesti tarkoita pitkäkestoisia
riskejä. Lapsettomuushoidot voivat myös
olla voimavara vanhemmuuteen.
Marjo Flykt: Prenatal Representations
Predicting Parent-Child Relationship in
Transition to Parenthood. Risk and
family dynamics considerations.
University of Tampere. 2014.

• Ikä: 38
• Perhe: Naimisissa, kolmen lapsen
äiti
• Ammatti: Psykologi, psykoterapeutti, tutkija
• Työkokemus: Tutkija Tampereen
yliopistossa, psykologi ja psykoterapeutti erikoissairaanhoidossa,
perheneuvolassa ja yksityisellä
puolella. Työskennellyt etenkin varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiassa.
• Työskentelee nyt: Tutkimusvapaalla
päivätyöstä Espoon perheneuvolan
terapeuttisesta vauvaperhetyöstä. Tekee post-doc tutkimustyötä
Tampereen yliopistolle sekä toimii
yksityisenä psykoterapeuttina.
• Mistä pitää: Perheen ja ystävien
kanssa olemisesta, matkustelusta,
live-musiikista, kirjallisuudesta
• Harrastukset: Liikunta, lukeminen,
kirjoittaminen, musiikki
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Endometrioosi
ja lapsettomuus
Endometrioosi vaikuttaa heikentävästi sekä elämänlaatuun
että hedelmällisyyteen. Apua ja tukea on saatavilla, kun
tauti diagnosoidaan.
TEKSTI: DANA PAREDES

E

ndometrioosi on kohdun limakalvon pesäkesirottumatauti,
jota sairastaa arviolta 5-10 %
hedelmällisessä iässä olevista
naisista. Suomessa tämä tarkoittaa noin 60 000–120 000 naista. Arviolta 20% endometrioosia sairastavista on
yleensä oireettomia. Lapsettomuuspotilaista
jopa joka toisen on arvioitu sairastavan endometrioosia.
Endometrioosissa kohdun limakalvon
kaltaista kudosta kasvaa kohdun ulkopuolelle
esimerkiksi munasarjoihin, munanjohtimiin,
kohdun, suolen ja virtsarakon pinnoille sekä
joskus muihin sisäelimiin. Endometrioosipesäkkeet käyttäytyvät samantapaisesti kuin
kohdun limakalvo reagoiden kuukautiskierron mukaiseen estrogeenitason nousuun ja
laskuun. Estrogeenitason kohotessa pesäkkeet
paksuuntuvat, vatsaontelossa vuotava veri ärsyttää ja tulehduttaa viereisiä kudoksia ja vatsaontelon alueelle voi muodostua arpikudosta
ja elimiä toisiinsa liimaavia kiinnikkeitä.
Endometrioosi ja sen aiheuttama krooninen tulehdus vaikuttaa hedelmällisyyteen sitä
heikentävästi. Osalle endometrioosi aiheuttaa
lapsettomuutta. Mitä vaikeammin levinnyt ja
oireileva tauti on, sitä useammin tarvitaan
lapsettomuushoitoja.
Endometrioosin diagnosoiminen
Endometrioosille tyypilliset oireet ovat diagnosoinnin lähtökohtana. On tärkeää muistaa
kertoa omalle lääkärille sellaisistakin kivuista, joita ei itse osaa yhdistää endometrioosiin.
Kannattaa aina seurata oirepäiväkirjan avulla
14 Simpukka 2 | 2016

Diagnoosi lapsettomuustutkimuksien
yhteydessä voi tuntua jopa helpotukselta, löytyihän lapsettomuuteen
mahdollinen syy.
omaa oireilua, näin lääkärin on helpompi
tulkita ja ymmärtää potilaan tilannetta. Gynekologisessa tutkimuksessa, ultraäänikuvasta
ja magneettikuvauksella saatetaan endometrioosi tunnistaa joistain esiintymispaikoista.
Kuitenkin laparoskopia eli tähystysleikkaus
on ainoa tapa saada varma endometrioosidiagnoosi. Osalla endometrioosi todetaan
vasta lapsettomuustutkimuksissa.
Endometrioosidiagnoosi on yleensä aina
yllätys. Diagnoosi lapsettomuustutkimuksien
yhteydessä voi tuntua jopa helpotukselta,
löytyihän lapsettomuuteen mahdollinen syy.
Jos diagnoosin saa hakeuduttuaan kipujen
takia lääkärille, voi diagnoosi olla shokki.
Diagnoosin myötä elämään astuu yllättäen
lapsettomuuden uhka, jota ei ole välttämättä
osannut ajatellakaan ennen ja joka vaikuttaa
myös parisuhteeseen. On tärkeää puhua tuntemuksistaan ja endometrioosista kannattaa
hakea mahdollisimman paljon tietoa oman
tilanteen ymmärtämiseksi.
Endometrioosin vai
lapsettomuuden hoito?
Lopullista parantavaa hoitoa ei endometrioosiin ole vielä löytynyt, mutta oireita voi-

daan hoitaa muun muassa tulehduskipulääkkeillä, hormonilääkkeillä tai leikkauksella.
Hoitotoimenpiteiden valintaan vaikuttavat
mm. ikä, endometrioosin levinneisyys, oireiden vakavuus sekä toiveet raskauden suhteen.
Endometrioosia hoidetaan ensisijaisesti
hormonivalmisteilla, jotka samalla kuitenkin
ehkäisevät raskauden. Siksi endometrioosin
aiheuttaman lapsettomuuden hoito on suunniteltava yksilöllisemmin. Jos endometrioosin
oireet ovat lieviä voidaan lapsettomuushoidot
suunnitella ilman tähystysleikkausta, yleensä
aloittaen munasarjojen stimulaatiolla ja inseminaatiolla. Koeputkihedelmöityksellä aloitetaan suoraan jos tauti on vaikea-asteinen.
Laparoskopia voi tulla ajankohtaiseksi
mikäli endometrioosi hoitojen aikana pahenee tai halutaan selvittää endometrioosin
vaikeusaste, helpottaa kipuja ja mahdollisesti
parantaa raskausennustetta. Endometrioosin
kirurginen hoito parantaa spontaanin raskauden mahdollisuutta sekä myös lapsettomuushoitojen tuloksia erityisesti pinnallisen
endometrioosin yhteydessä. Munasarjan endometriooma ei vaikuta raskauden alkamiseen, ja pesäkkeen poistoon tulee suhtautua
kriittisesti.

Elämää endometrioosin kanssa
Endometrioosi aiheuttaa kroonista kipua ja
heikentää sitä sairastavan elämänlaatua monella tavalla. Kivunhallinta lääkkeellisesti
ja lääkkeettömin keinoin onkin tärkeä endometrioosin hoidon tavoite. Kipu yhdynnän
aikana voi hankaloittaa raskautumisyritystä. Kivunhallintaan liittyy omat haasteensa
raskautumisyrityksen aikana, koska silloin
kipulääkkeiden käyttöä tulee rajoittaa. Usein
raskaushormoni kuitenkin vähentää endometrioosin oireita ja kasvua, jopa imettämisen
loppuun asti.
Usein endometrioosia sairastavat kokevat, että lapsettomuushoidot endometrioosin
kanssa ovat kilpajuoksua aikaa vastaan. Endometrioosi pahenee kun ei käytä hormonivalmisteita, ja jotkut hoidoissa käytettävistä
hormoneista voivat myös vaikeuttaa tilannetta
endometrioosin osalta. Henkisesti paineita
aiheuttaa se, että raskauden yrittämistä ei
tavallaan voi jättää kesken, ellei siirry takaisin hormonihoitoihin, jotka puolestaan
estävät raskauden.
Endometrioosia sairastavillekin vertaistuki on tärkeä selviytymiskeino. Endometrioosiyhdistyksen vertaistukiryhmien lisäksi
yhdistyksen Endometrioosittaret -ryhmä ja
raskautta yrittäville/raskautuneille endometrioosia sairastaville tarkoitettu ryhmä
Facebookissa tukevat sairauden kanssa elämisessä. Näistä saat myös tietoa asioista,
joita endometrioosia sairastavan naisen tulisi
käytännössä ottaa huomioon yritysvaiheessa
ja mahdollisen raskautumisen onnistuessa.
www.endometrioosi.fi

Lähteet:
Potilaan lääkärilehti - Endometrioosi ei
tarkoita lapsettomuutta. (Päivi Härkki,
dosentti, apulaisylilääkäri, Oskari Heikinheimo, professori, osastonylilääkäri,
Aila Tiitinen, professori, osastonylilääkäri ja HYKS, naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmä)
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/tiedeartikkelit/endometrioosi-ei-tarkoita-lapsettomuutta/#.VvO_ZvJf1dh

Kirjoittaja on Endometrioosiyhdistyksen
puheenjohtaja
Lue endometrioosia sairastavan Lauran
tarina lapsettomuudesta Helmiä-blogistamme www.simpukka.info

TUNNISTA ENDOMETRIOOSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

runsaat ja/tai kivuliaat kuukautiset (dysmenorrhea)
kipu ja/tai tiputteluvuoto ennen kuukautisia ja välivuodot
krooninen kipu alavatsan, sukupuolielinten ja/tai lantion alueella
yhdyntäkipu (dyspareunia) tai kipu välittömästi yhdynnän jälkeen
tärinäkipu
selkäkipu ja iskiaskipu
tihentynyt virtsaamistarve ja/tai kipua virtsatessa (dysuria)
suolen toiminnan häiriöitä ja/tai kipua ulostaessa
usein toistuva pahoinvointi
toistuvat hiivatulehdukset
krooninen väsymys

>
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KOLUMNI: MITÄ MIES l

Toivo ja epätoivo kipujen kanssa
Keräsimme sähköisellä kyselyllä kokemuksia endometrioosista ja sen vaikutuksista
lapsitoiveeseen. Lämmin kiitos kaikille vastanneille!
”Ensimmäiset kipukohtaukset olivat jo yläasteikäisenä. Kipuja ei
tutkittu ja niiden sanottiin kuuluvan murrosikään. Endometrioosi
diagnosoitiin vasta lapsettomuushoitojen aikana. Ensimmäisten
oireiden ja diagnoosin välillä on yli kymmenen vuotta.”
”Endometrioosi on päivittäin mielessäni. Leikkaus vei päivittäiset kivut pois, mutta lapsettomuus on raskasta. Myös pelko sairauden etenemisestä on läsnä.”
”Minulta leikattiin pahan endometrioosin takia kohtu ja munasarjat pois 32-vuotiaana. Endometrioosi ei enää vaikuta arkeen.
Ennen leikkausta kipu oli lähes jatkuvaa, esimerkiksi mukulakivetyksellä ajavassa bussissa istuminen ja yhdyntä sattuivat. Kuukautisvuodot olivat epäsäännöllisiä, runsaita ja kivuliaita. Myös gynekologiset tutkimukset sattuivat. Kipu rajoitti todella paljon elämääni
ja vaikutti myös mielialaan.”
”Sain endometrioosidiagnoosin kolme kuukautta sen jälkeen
kun jätin pois e-pillerit ja päätimme yrittää lasta. Vaikeinta oli hyväksyä, että sairastan tautia, jonka kanssa joudun joka päivä päättämään yritänkö raskautta vai hoidanko oireita. Tälläkin hetkellä joudun syömään pillereitä hillitäkseni endometrioosin oireita, vaikka
haluaisin lopettaa ne ja tulla raskaaksi.”
”Koen kipuja joka päivä. Sen takia joidenkin asioiden hoitami-

nen tai esimerkiksi opiskelu on hankalaa. Kivut harmittavat ja ovat
vaikuttaneet henkiseen olooni. Vatsani toimii myös todella huonosti
endometrioosin takia ja seksistä nauttiminen on välillä hankalaa,
kun kivut tulevat siinäkin.”
”Yritimme vauvaa luomuna lähes kaksi vuotta, kunnes pääsin
leikkaukseen jossa todettiin endometrioosi. Saimme lähetteen
lapsettomuushoitoihin, mutta tulinkin raskaaksi neljän kuukauden
päästä leikkauksesta, luomuna.”
”Meillä on yksi lapsi ja hänen jälkeen emme enää onnistuneet
saamaan kuin pari keskenmenoa (rv 6-8). Nykyään endometrioosi
on tuhonnut jäljellä olevan munasarjan niin, että raskautumisesta ei
ole mitään toivoa. Yrittämisen lopetimme jo jokunen vuosi sitten.”
”Diagnoosi tuntui lyövän tiimalasin käyntiin, kun yhtäkkiä kaikki kehottivat pikaiseen lasten hankintaan, vaikka en kokenut itse
olevani ollenkaan valmis. Pari vuotta kävin asiaa läpi. Välillä tuntui
siltä, että aloin haluamaan lasta vain siksi että aivot oli pesty siihen.
Kun vihdoin koin lapsihaaveeni aidoksi ja jätin ehkäisyn pois, on
aktiivista yritystä ollut takana nyt melkein vuosi. Takana on monia
pettymyksiä.”
Koonnut: Anniina Voutilainen

Mitä mies ja
hedelmöityshoidot
Suomessa hedelmöityshoidoilla syntyi ensimmäinen lapsi muistaakseni vuonna -84 ja maailmassa tämä ihme tapahtui ensi kerran 1978.
Näiden iloisten vuosilukujen jälkeen on tapahtunut äärettömän älyttömän monta iloista soittoa laboratoriosta: ”te olette raskaana”. Näiden
vuosien jälkeen on tapahtunut äärettömän ja älyttömän monta soittoa,
joiden sisältö ei ole ollut yhtä iloinen. ”Yritetään ensi kuussa uudelleen”.
Melko varmasti jokainen Simpukka-lehden lukija on jollain tavalla
ollut kosketuksissa hedelmöityshoitojen kanssa. Melko varmasti jokainen Simpukka lehden lukija on muodostanut hedelmöityshoidoista oman käsityksensä ja hänellä on oma tunnereaktio ja tunnemuisti
asiaan. Melko varmasti jokainen Simpukka-lehteä käsissään pitävä on
pitänyt käsissään kyyneleitä jotka liittyvät lapsettomuuteen. Melko
varmasti jokainen meistä on halunnut rakastaa sitä pientä, sitä joka ei
sillä hetkellä ollut siinä sylissä, silmiemme alla.
Se kun meillä, sinulla ja minulla, on omakohtainen kokemus lapsettomuudesta ei tee meistä asiantuntijoita. Se kun meillä, sinulla ja
minulla, on omakohtainen kokemus lapsettomuudesta tekee meistä
haavoitettuja. Se kun meillä, sinulla ja minulla, on valta valita vihan
ja katkeruuden, ilon ja onnellisuuden ja monen muun välillä tekee
meistä ihmisiä.
Se kun meillä, sinulla ja minulla, on se mitä sanomme toivoksi
tekee meistä voittajia.
Kun olemme olleet odottamassa viivoja tikkuun tai olemme olleet
odotushuoneessa tuijottamassa kengän kärkiämme, olemme olleet
tilanteessa jossa emme uskoneet koskaan olevamme. Siltikin olemme
selvinneet tähän asti ja tulemme selviytymään myös tästä eteenpäin
koska olemme me, sinä ja minä.
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Esa Kynäslahti

Kirjoittaja on 40-vuotias lapsellinen
lapseton mies. Lapsettomuuden
kurimuksen katkaisivat kaksi ihanaa
lasta, jotka päättivät tulla tähän
valmistamattomaan valmiiseen
maailmaan.
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Tutkimustuloksia
stressinhallinnasta
koeputkihoidoissa
Koeputkihoidot ovat yleisin ratkaisu lapsettomille pariskunnille vaikka ne aiheuttavat
usein monenlaista stressiä. Rasittavat hoidot yhdessä lopputuloksen epävarmuuden
kanssa ovat hallitsevia stressin aiheuttajia hoitojen aikana.
TEKSTI: MARIA G. KOUMPAROU
KÄÄNNÖS: SATU RAUTAKALLIO-HOKKANEN

P

syykkisten tekijöiden ja heikkojen hoitotulosten välinen yhteys
hoitojen aikana on merkittävä.
Epidemiologiset ja kliiniset tutkimukset osoittavat että stressin
ja lapsettomuuden välillä on yhteys. Yleisimmät stressihormonit hydrokortisoni ja noradrenaliini vaikuttavat munasolujen ja alkioiden
laatuun sekä raskausprosentteihin.
Tutkimukseni tarkoitus oli arvioida IVFhoitoja läpikäyvien naisten henkisen terveyden ja hoitojen tuloksen välistä lopputulosta.
Tutkimukseni sisälsi 8 istuntoa satunnaisesti
valituilla lapsettomilla naisilla. Tämä kokonaisvaltainen ohjelma sovelsi progressiivista
lihasrentoutusta ja ohjattua mielikuvaharjoittelua stressinhallintatekniikkana ja sitä seurasi tietty teemanmukainen istunto. Tutkimus
suoritettiin Genesis Athens -klinikalla maaliskuusta elokuuhun vuonna 2014. Genesis
Athens on yksityinen gynekologian ja kirurgian klinikka Ateenassa Kreikassa. Kreikan
viranomaiset ja klinikan bioeettinen komitea
hyväksyivät tutkimuksen ja se täytti DoH:n
(Declaration of Helsinki) eettiset periaatteet.
Ryhmän palaute oli positiivista
Tutkimukseen osallistuneiden naisten keskiikä oli noin 39 vuotta. Useimmat naisista
tupakoivat, he olivat normaalipainoisia ja
heillä oli takanaan noin viisi vuotta yritystä
tulla raskaaksi. Kaikilla oli ollut myös vähintään yksi epäonnistunut IVF- tai ICSI -hoito.
Primääristä ja sekundääristä lapsettomuutta
oli yhtä paljon ja useimmilla lapsettomuuden
syy oli miehessä.
Tutkimus osoitti, että interventioryhmän
lapsettomuuden aiheuttama stressitaso laski
18 Simpukka 2 | 2016

Tiedollisesta rekonstruktiosta sanottiin:
”Ajatus lapsen saamisesta ei ole enää jatkuvaa”, ”Muutin mielipidettäni terveydestä”,
”Määritin unelmani uudelleen”.
Itseä koskevia pohdintoja olivat esimerkiksi: ”Kohtaan jokaisen ongelman enkä
enää välttele niitä”, ”Opin asettamaan rajat”,
”Tulin seksuaalisesti läheisemmäksi mieheni
kanssa”.

ja ahdistus ja masennus väheni merkittävästi.
Lisäksi naisten painoindeksi laski, itsetunto
kohosi ja koulutushalukkuus lisääntyi. Koeputkihoitojen tuloksien eroavaisuudet sen
sijaan eivät olleet merkittäviä. Kuitenkin interventioryhmän suuntaus oli positiivisempi
(57,7 % raskauksia, 42,3 % negatiivisia tuloksia) kuin verrokkiryhmän (24 % raskauksia, 76 % negatiivisia tuloksia). Tämä voi
kuitenkin johtua pienestä otoksesta, lyhyestä
seurannasta tai muista tekijöistä.
Tutkimuksessa kerättiin myös laadullisia
kokemuksia.
Stressistä, ahdistuksesta ja masennuksesta
sanottiin muun muassa: ”Tunnen itseni rennommaksi ja rauhallisemmaksi”, ”Minulla
on nyt tekniikoita joiden avulla käsittelen
stressiä”, ”Hymyilen useammin”.

Hyödyt myös taloudellisia
Stressinhallintaohjelma on kustannustehokas
ja lääkkeetön hoitokeino joka pitäisi olla yhdistetty koeputkihoitoihin. Tutkimuksen tulos
on rajoitettu koeputkihoidoissa käyviin naisiin. Psykologinen taakka ja stressitaso ovat
korkeat esimerkiksi nuorella parilla joka käy
lahjasoluhoidoissa, pariskunnilla joilla puolisoiden ikäero on suuri tai nuorella parilla,
joka on selittämättömästi lapseton ja käynyt
useissa hedelmöityshoidoissa huonolla menestyksellä. Siksi heitä psyykkisesti tukevan
hoidon pitäisi olla henkilökohtaisempaa ja
erityisesti suunniteltua.
Stressinhallintaohjelma otettiin käyttöön
ensimmäistä kertaa Kreikassa ja sillä on onnistuttu myötävaikuttamaan koeputkihoidoissa käyvien naisten hyvinvointiin.

Kirjoittaja on psykologi, lääketieteen maisteri ja tohtorikoulutettava tutkija National
and Kapodistrian -yliopistossa Ateenassa
Kreikassa. Hän toimii myös Aretaieion sairaalan naistentautien- ja gynekologianlaitoksella. Koumparoun tutkimuksen tieteellinen yhteistyökumppani on Genesis Athens
Clinic Ateenassa.
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Simpukan ensimmäinen

SuperPäivä oli supermenestys!

Kiitämme lämpimästi kaikkia osallistujia, puhujia, työpajojen vetäjiä ja sponsoreita,
että olitte mukana innostamassa ja innostumassa!

Kaapelitehtaalla maaliskuussa järjestetty tapahtuma oli täyteen buukattu
ja osallistujien palautteissa kiiteltiin hienosta päivästä.
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l LUKIJALTA

Lahjasolutyöpajassa
Lontoossa

V

ietimme mieheni kanssa viikonlopun Lontoossa lahjasoluverkosto Donor Conception Networkin järjestämässä
työpajassa, joka oli suunnattu lahjasoluhoitoja harkitseville heteropareille. Yhdistys järjestää vastaavia tapahtumia myös naispareille ja itsellisille naisille.
Ohjaajat, Pauline ja Peter, olivat kumpikin
tahoillaan lahjasolulasten vanhempia. Asiantuntijanäkökulmaa saimme embryologilta ja
psykologi-tutkijalta. Viikonlopun aikana käsiteltiin kannustavassa hengessä useita teemoja.
Lapsen hyvinvointi tärkeintä
Kenties hieman yllättäen, lahjasolulapsia kun
ei kenelläkään osallistujista vielä ollut, suurin osa ajasta käytettiin lapsen oikeuksien
ja hyvinvoinnin käsittelyyn. Erityisesti keskityttiin lahjasolulapsen tiedonsaantioikeuteen. Kaikilla vaikutti olevan yksimielinen
käsitys siitä, että lapselle on erittäin tärkeää
kertoa tämän lahjasolutaustasta. Meille painotettiin, että suurin osa lahjasoluhoitoihin
liittyneistä negatiivisista kokemuksista on
johtunut salassapidosta. Kun vanhemmat eivät ole kertoneet lapselle hänen taustastaan,
ja asia päätyy myöhemmin tämän tietoon,
on negatiivinen reaktio hyvin luonnollinen.
Salassapito voi myös vaikuttaa haitallisesti
perheen dynamiikkaan, sillä lapsi aistii herkästi perheensisäiset salaisuudet.
Lapselle kertominen kannustettiin aloittamaan jo vauvaiässä, sillä vanhemmat saavat
näin turvallisen mahdollisuuden etsiskellä
sopivia sanoja. Kertomisessa kannustettiin
myös toistoon. Lahjasolutaustasta on hyvä
puhua erilaisin tavoin ja lapsen eri kehitysvaiheissa.
Kertomisen ohella toinen ulottuvuus lapsen tiedonsaannissa on hänen mahdollisuutensa saada täysi-ikäisenä tieto lahjoittajasta.
Anonymiteetin poistuminen nähtiin tärkeä22 Simpukka 2 | 2016

nä asiana, ja hoitoihin
lähtöä anonymiteetin
mahdollistavaan maahan kehotettiin harkitsemaan tarkkaan.
Ulkomailla käyneistä
pareista osan kerrottiin
todenneen, että he olisivat jälkikäteen ajateltuna valinneet toisin,
jotta syntyneellä lapsella olisi mahdollisuus
selvittää alkuperänsä.

lahjasoluvanhempien
kertomana, ei geenien
(tai niiden puuttumisen)
oleellisuutta kuitenkaan
tunnu oikealta ohittaa
pelkällä kädenhuiskauksella.
Niin ohjaajat, asiantuntijat kuin videoidenkin esiintyjät puhuivat lahjasolujen käytöstä erittäin positiiviseen
sävyyn. Lienee kuitenkin hyvä kyseenalaistaa
se, tarjoaako tämä kokonaisvaltaisen kuvan
lahjasoluja käyttäneiden kannoista. Kursseja
vetämään tai lahjasolujen parissa työskentelemään valikoituvat todennäköisesti erityisesti
he, joilla on positiivisia kokemuksia tai näkemyksiä asiasta.

”Kun saat
lapsen syliisi,
geenit menettävät
merkityksensä”

Kannustusta ja kriittisyyttä
vertaisten kesken
Viikonlopun kenties paras anti tarjoutui kokoushuoneen ulkopuolella – kahvitauoilla,
pubissa ja ravintolassa – keskusteluissa vertaisten kanssa. Osallistujien suhtautuminen
lapsettomuuteen ja lahjasoluhoitoihin oli
häkellyttävänkin rakentava ja optimistinen.
Ilmassa oli aitoa iloa siitä, ettei hoitotaipaleen
ollut vielä tarvinnut päättyä, vaan että lahjasolujen myötä tarjoutui vielä uusi – joskin
erilainen – mahdollisuus.
Vapaissa keskusteluissamme nousi kuitenkin pintaan myös huolestuneita ajatuksia.
Löysimme jaettuja pelkoja, joita lahjasolun
saaja voi kokea, mutta joista ei helposti puhuta. Lahjasolun saaja on todennäköisesti hyvin onnellinen ja kiitollinen, jos lapsi
ylipäätään saa alkunsa. Tämän tärkeimmän
seikan rinnalla voi kuitenkin mielessä pyöriä
myös muita kysymyksiä, joista puhumista ei
välttämättä koeta hyväksyttäväksi: Miellyttäisikö lahjoittajan ulkonäkö, jos hänet näkisi?
Entä tämän muut periytyvät ominaisuudet?
Rohkaistuimme myös kyseenalaistamaan
viikonlopun sessioissa useaan otteeseen kuulemaamme toteamusta. ”Kun saat lapsen syliisi, geenit menettävät merkityksensä”, vakuuttivat sekä ohjaajat että näkemillämme videoilla haastatellut lahjasoluvanhemmat. Vaikka
toteamus on ymmärrettävä ja uskottavakin

Oivalsin viikonlopun
aikana, että myös
miehelläni on
oikeus surra
tilannettamme,
vaikka hänellä
onkin yhä
mahdollisuus
geneettiseen
lapseen.
lahjasoluasia pakottaa vanhemmat keskustelemaan lastensa kanssa syvällisesti hankalistakin asioista. Tämä avoimen keskustelun
dynamiikka siirtyy usein luontevasti muihinkin aiheisiin. Lahjasolulapsista todettiin usein
kasvavan erityisen tasapainoisia ihmisiä, jotka ovat kyvykkäitä käsittelemään tunteitaan.
Oivalsin viikonlopun myötä, että minun
on hyväksyttävää kokea kahta tunnetta rinnakkain. Yhtäältä suren yhä biologista lapsettomuuttani ja sukuhaarani geenien päättymistä
minuun. Toisaalta iloitsen suuresti siitä, että
lahjasoluhoitojen myötä saan mahdollisuuden
nostaa päivänvaloon haaveen, jonka olen jo
kerran joutunut hautaamaan: haaveen omasta
vauvasta ja kenties suuremmastakin perheestä.
Teksti ja kuva: Anna

Miesten mietteet lahjamunasoluista
Oivalsin viikonlopun aikana, että myös
miehelläni on oikeus surra tilannettamme,
vaikka hänellä onkin yhä mahdollisuus geneettiseen lapseen. Kuunnellessani miesten
välisiä keskusteluja ymmärsin, että hekin
ovat tilanteessa pyörällä päästään. He ovat
käyttäneet elämässään paljon aikaa ja energiaa löytääkseen sen oikean vaimon heille
itselleen ja sen oikean äidin heidän lapsilleen.
Lahjamunasoluhoitojen yhteydessä miehen
lapsen geneettiseksi ”äidiksi” pelmahtaakin
usein tuntematon nainen ilman, että mies voi
tämän valintaan juurikaan vaikuttaa.
Hopeareunus
Vaikka työpaja teroitti tietoisuuttani mahdollisista lahjasoluhoitojen ongelmakohdista,
se toi myös esiin lahjasolujen positiivisia
puolia ja vahvisti haluani edetä lahjamunasoluhoidoissa.
Ennen kaikkea lahjasolut tarjoavat uudenlaisen mahdollisuuden raskauteen. Lisäksi
vanhempien ja lasten välisen suhteen kerrottiin usein kehittyvän erityisen vahvaksi, sillä
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l TERAPEUTIT

LAPSETTOMUUTEEN PEREHTYNEET

TERAPEUTIT

Tarkemmat tiedot kotisivuiltamme: simpukka.info ->Tukea-> Lapsettomuusterapeutteja
ESPOO
Jenni Huhtala
psykoterapeutti, perhe- ja pariterapia
(KELA, Valvira)
Vastaanotto Psykoterapiakeskus Vastaamossa Tapiolan keskustornissa Espoossa,
www.vastaamo.fi / p. 044 414 1000 /
jenni.huhtala@vastaamo.fi
Kirsi Juutilainen
psykoterapeutti (varhaislapsuuden
vuorovaikutuspsykoterapia ET,
paripsykoterapiakoulutus 2011-2014)
Yhteystiedot: p. 044 5544 210,
Soukanahde 7,
kirsi.juutilainen@vauvaperhetyo.fi
www.vauvaperhetyo.fi
Mirja Sarkkinen
Vauvaperhepsykologi, varhaislapsuuden
vuorovaikutuspsykoterapia (vet) ja
aikuisten yksilöpsykoterapia (yet)
Yhteystiedot: 040 8423 456;
etunimi.sukunimi@pionnet.net
Fallåker 10 talo 5, Espoo
Psykoterapiaklinikka Kajastus
Marjo Flykt
Psykologi, psykologian tohtori, varhaisen
vuorovaikutuksen psykoterapeutti
(KELA, Valvira)
p. 045 6430 070, marjo.flykt@gmail.com
Maria Lehto
Psykologi, varhaisen vuorovaikutuksen
psykoterapeutti (KELA, Valvira)
p. 045 6428 981, maria.lehto1@gmail.com
Anna-Leena Saarimaa
Psykologi, varhaisen vuorovaikutuksen
psykoterapeutti (KELA, Valvira)
p. 045 6425 308,
anna-leena.saarimaa@hotmail.com
Yhteystiedot: www.kajastusklinikka.com
info@kajastusklinikka.com, Mäntyviita 3 A,
02110 Espoo

HELSINKI
Aila Kallio
YTM, psykoterapeutti (Valvira),
paripsykoterapeutti (ET),
Kela-pätevyys: paripsykoterapia/
vanhempainohjaus
Vastaanotto: Pohjoisranta 8 B 47,
00170 Helsinki
Ajanvaraus: p. 050 3612 975,
pariterapia@ailakallio.fi

Psykoterapiapalvelu Ajatus
Marja-Liisa Tirronen
YET, psykoterapeutti Valvira, Kela
Yhteystiedot: p. 045 1548 006,
terapeutti@terapeuttipalvelu.fi
www.terapeuttipalvelu.fi
Psykoterapiapalvelu Tunnetila
Riikka Toivanen
Psykologi, psykoterapeutti (Valvira, Kela),
p. 040 5090 797
Maiju Tokola
Psykologi, psykoterapeutti (Valvira, Kela),
p. 050 5671 846
Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@tunnetila.net,
www.tunnetila.net
Annankatu 29 A 14, 00100 HELSINKI
Maija Tulppala
Psykoterapeutti (yksilö-, pari- ja
perheterapeutti) VET
synnytysten- ja naistentautien erikoislääkäri
Yhteystiedot: 09 7510 1000, Femeda
Psykoterapia, Kalevankatu 9 A, III krs
Minna Tuominen
TM, sosiaalikasvattaja, ET paripsykoterapeutti
(Valvira, KELA)
Vastaanotot: Helsinki ja Porvoo, myös
kotikäynnit mahdollisia
Ajanvaraus: 050 3465 111, minna.tuominen@iki.fi
Nina Tapio
Kriisi- ja traumapsykoterapeutti, perheneuvoja,
työnohjaaja (Valvira,Kela,Story)
Yhteystiedot: Psykoterapiakeskus Vastaamo,
Malmin kauppatie 8 B
Ajanvaraus: 044 4141 101 tai www.vastaamo.fi/
psykoterapia
Outi Ansamaa
Kätilö-terveydenhoitaja, seksologi, psykoterapeutti (ET paripsykoterapiakoulutus)
Ajanvaraus: Mehiläinen Felicitas-klinikka
p. 09 6122 75,
Femeda Kalevankatu 9A, p. 09 7510 1000,
Väestöliitto p. 09 2280 5267
Tiina Uusitalo
Psykoterapeutti YET ( KELA, Valvira ),työterveyshoitaja, terveydenhoitaja, lastenhoitaja
Yhteystiedot: Psykoterapiakeskus Vastaamo,
Malmin kauppatie 8 B
Ajanvaraus: 044 4141 101 tai www.vastaamo.fi/
psykoterapia

Kirsi Juutilainen
psykoterapeutti (varhaislapsuuden
vuorovaikutuspsykoterapia ET,
paripsykoterapiakoulutus 2011–2014)
Yhteystiedot: p. 09 7510 1000,
Lääkäriasema Femeda, Kalevankatu 9
www.femeda.fi

Terhi Vihko
Psykologi, psykoterapeutti (Valvira, Kela)
Yhteystiedot: Dextra lapsettomuusklinikka,
Saukonpaadenranta 2, 00180 HELSINKI,
p. 045 7733 9997 (ajanvaraus) tai
terhi.vihko@gmail.com, p. 045 139 7861

Leena Nissinen
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja
Yhteystiedot: 040 7271 914,
Mannerheimintie 40 D 85a, Helsinki
etunimi.sukunimi@acoma.fi, www.acoma.fi

Kaija-Leena Kaijaluoto
Psykologi, työnohjaaja
Yhteystiedot: 040 5082 656, natale@natale.fi,
Vapaudenkatu 79 B 14, Jyväskylä,
www.natale.fi

Auli Rihkanen-Suihko
YTM, laillistettu psykologi ja psykoterapeutti
(KELA, Valvira)
Yhteystiedot: Eiran lääkäriasema, ajanvaraus
internetissä (www.eiransairaala.fi) tai
09 162 0570, tai auli.rihkanen@gmail.com,
050 5364 858
Museokatu 20-22 A 10, 00100 Helsinki

KERAVA
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Sanna Välimäki
Sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti (Valvira),
perheterapeutti (ET, kriisi- ja traumapainotteinen), Kela-pätevyys: perheterapia
Vastaanotto: Keravalla, ilta- ja viikonloppuaikoja

Tiedustelut ja ajanvaraukset: p. 050 3256 966,
sanna@mindcatching.fi
www.mindcatching.fi

KUOPIO
Pirkko Hänninen
Psykologi ja psykoterapeutti
Yhteystiedot: p. 050 3204 766,
etunimi.sukunimi@tietotaitogroup.fi
Tietotaito Group Suomi Oy,
Sepänkatu 1 rak. 2, 70100 Kuopio

OULU
Kirsi Holden
Psykologi, psykoterapeutti (Valvira, Kela),
p. 044 2057 000
Yhteystiedot: Pakkahuoneenkatu 15 A 3,
90100 Oulu sekä Oulun Väestöliiton klinikka,
Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu, p. 08 5359 600
Marja Leskelä
Perhe- ja paripsykoterapeutti,
mielenterveyshoitaja (KELA, Valvira)
Yhteystiedot: www.sukupuuntarina.fi,
marja.leskela@sukupuuntarina.fi
Vastaanotto: Isokatu 43 A 24, 90100 OULU
Ajanvaraus: 044 0666 725
Tiina Pouta
Perhe- ja psykoterapeutti (TEO), työnohjaaja
Vastaanotto: Väestöliiton klinikat Oy,
Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu
Ajanvaraus: 08 5359 600
www.vaestoliitto.fi

ROVANIEMI
Paula Yliniemi
Psykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti
Yhteystiedot: 040 7248 061, Lapin
perheklinikka, Kansankatu 9, Rovaniemi

TAMPERE
Mirka Paavilainen
Laillistettu psykologi, psykoterapeutti,
seksuaalineuvoja
Vastaanotto: Ovumia perheklinikka,
Biokatu 12, Finn-Medi 5, 33520 Tampere.
Ajanvaraus: 0400 3832 08, muut tiedustelut
mirka.paavilainen@ovumia.fi

TURKU
Solmukohta
Riikka Koskela
sosiaalityöntekijä, pari- ja perheterapeutti (ET)
(Valvira, Kela) p. 040 8204 296
Yhteystiedot:
etunimi.sukunimi@solmukohta.fi,
www.solmukohta.fi
Psykiatrian Erikoislääkärit, Yliopistonkatu 33 C,
Turku
Ajanvaraus 02 2313 333

Kesken menneet
Olen kokenut kaksi liian aikaisin päättynyttä raskautta. Esikoisen synnytin kuolleena. Viime vuonna koin alkuraskauden keskenmenon. Kokemuksina ne olivat erilaisia,
vaikka tunnetasolla niissä oli paljon samaa. Ensimmäinen
kokemus oli lamaannuttava. Jälkimmäisen käsittely eteni jo
rationaalisemmin.
Keskenmeno on naiselle kokonaisvaltainen kehollinen
ja henkinen kokemus. Se koskettaa myös puolisoa monilla
tasoilla. Mutta mitä surraan, jos ainoa konkreettinen asia raskaudesta on kenties plussatesti? Mitä nainen menettää, kun
menetys on normaalia kamalammat kuukautiset?
Keskenmenoni käynnistyttyä istuin vessan pöntöllä miettien, mikä niistä veteen tipahtelevista klönteistä oli se pienen
herneen kokoinen alkio, jota olin sisälläni kantanut vielä viikkoa aikaisemmin ultrassa, kun tiputtelu alkoi. Tavan tuosta
havahduin katselemasta tyhjyyteen miettien mitä meillä olisi
voinut olla. Vasta myöhemmin tajusin, että minulta oli viety
jotain vallan konkreettista. Ihminen, jota tulisin rakastamaan.
Miksi sen menettämistä ei saisi surra?
Varhaista keskenmenoa on vaikea sanoittaa. Mihin purkaisi tunteiden täyslaidallisen, kun ei ole syyllisiä, eikä syitä. Ei
vastauksia mieltä painaviin kysymyksiin. Puhtaasti darwinistisessa mielessä keskenmenot ovat hyvä asia. Useimmitenhan
ne johtuvat siitä, ettei alkio ollut elinkelpoinen. Helpottaako
se surua? Äidin sydämessä vauva on aina viaton, täydellinen.
Keskenmenojen suurin eettinen epäkohta on, että jälkihoitoa ei juuri ole. Kuitenkin yksi neljästä naisesta kokee
jossain elämänsä vaiheessa keskenmenon, kohtukuoleman tai
lapsen menetyksen ja joka kuudes raskaus päättyy keskenmenoon. Synnytettyäni esikoisen minulle tarjottiin jälkihoidoksi
sairaalapastorin kanssa puhumista. Ei lapsettomuuteen erikoistunutta ammattilaista, ei vertaistukea. Lääketieteellisen
jälkitarkastuksen jälkeen muutuin statistiikaksi.
Meillä Simpukassa on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta
kaikki menetyksen kokeneet saisivat tarpeisiinsa sopivaa jälkihoitoa ja ohjausta. Keskenmeno ei saa olla pelkkä numero.
Oli kyse viikoista tai kuukausista, jokainen alkanut raskaus
on kantajalleen erityinen ja kulkee sydämessä hautaan asti.

Minna Wikström

Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista. Kolumnissa käsitellään omakohtaisen kokemuksen kautta aiheita, jotka
lapsettomuuden tiellä joskus koetaan karvaina.

VANTAA
Esa Kynäslahden terapiapalvelut
Sairaanhoitaja (AMK), ET Perheterapeutti
(Valvira, KELA)
Tiedustelut ja ajanvaraukset: 050 5123 270,
vastaanotto lauantaisin
Yhteystiedot: esa.kynaslahti@wippies.com
www.perheterapeutti.eu
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SimpukkaPareja
jo kaksi vuotta

ilman omaa kumppania, esimerkiksi ohjaajaparin kanssa.
”Parasta olivat erilaiset tehtävät, jotka positiivisesti pakottivat kohtaamaan vaikeatkin
asiat. Ryhmän henki ja yhdessä asioista jakaminen. Mahtavaa oli aika oman puolison
kanssa ja nauraminen!”

Hymyjä, halauksia, naurua, kostuneita silmäkulmia. Toistensa tuesta
ja rakkaudesta liikuttuneita pareja. SimpukkaParit-projektin kahteen
ensimmäiseen vuoteen on mahtunut monenlaisten kokemusten kirjo.
Mitä kaikkea olemme jo saaneet yhdessä aikaan?
TEKSTI: LEENA TUUTIJÄRVI

S

impukkaParien tärkein tehtävä
on auttaa lapsettomia pareja
löytämään keinoja edistää
parisuhteensa hyvinvointia. Parisuhdetoimintaan voivat osallistua kaikki tahatonta lapsettomuutta kokeneet
parit, olipa lapsettomuuden vaihe mikä tahansa. Olennaista parisuhdetoiminnassa on vertaistuki: huomaamme, että emme ole yksin.
SimpukkaParit-toiminta on luonteeltaan
ennaltaehkäisevää: suhteesta kannattaa pitää huolta jo ennen kuin muodostuu suuria
solmuja. Parisuhde ei tietenkään ole pelkkää
ruusuilla tanssimista, ja lapsettomuus asettaa
sille väistämättömiä haasteita. Kumppaneiden väliseen tunneyhteyteen tulee katkoksia.

Tärkeää on pystyä palauttamaan turvallinen
yhteys: olethan sinä siellä, kun huudan ja tarvitsen sinua? SimpukkaParit-toiminta tarjoaa työkaluja vuorovaikutukseen, kumppanin
kohtaamiseen ja tunteiden sanoittamiseen.
Hyvinvointia parisuhteeseen, voimia
lapsettomuuteen
”Keskustelu suhteen voimavaroista oli
parasta. Siinä tuli sanottua ja kuultua puolison kanssa kauniita asioita, jotka jäävät
arjessa kertomatta. Puhumista ja aktiivista
kuuntelua on hyvä harjoitella.”

Saadun palautteen perusteella lapsettomuutta
kokeneet parit ovat saaneet toiminnastamme

konkreettisia välineitä, tietoa ja materiaalia
parisuhteidensa tukemiseen. Toimintaan osallistuneet parit ovat kokeneet osallistumisen
edistäneen heidän parisuhteensa hyvinvointia.
He ovat myös kokeneet saaneensa tukea lapsettomuuden käsittelyyn toimintamme kautta.

Rikasta minua! -vertaisohjaajat
Tiina ja Esa.

”Vertaistuki oli hyvää. Tunsin, että sain valoa elämäämme, voimia jaksaa eteenpäin.”

”Harjoitukset olivat havainnollistavat.
Koskettava oli se, jossa piti miettiä puolison parhaimpia puolia silloin kun hän on
hyvällä tuulella.”

Erityistä parisuhdetoiminnalle on miesten
saaminen mukaan vertaistuen piiriin aiempaa paremmin - Simpukan vertaistukiryhmät
ovat olleet naispainotteisia, mutta parisuhdetoimintaan on myös miesten luontevaa
osallistua.

Parisuhdetapaamisten osallistujat ovat kokeneet osallistumisellaan olleen positiivisia
vaikutuksia esimerkiksi vuorovaikutukseen
parisuhteessaan ja läheisyyteen kumppanin
kanssa. Vertaisten tapaaminen on koettu hyvin tärkeäksi.

Toiminta jatkuu
Vaikka projekti päättyy ensi vuoden alussa,
SimpukkaParit-toiminta jatkaa porskuttamistaan osana Simpukan perustoimintaa. Tapaamisia ohjaavat pääasiassa vertaisohjaajat.
Järjestämme jatkokoulutusta ja virkistystä
ohjaajana jo toimiville. Koulutamme myös
lisää vapaaehtoisia vertaisia. Vielä projektin
ajan toiminta on ilmaista tai erittäin edullista.
Kannattaa siis hyödyntää tilaisuus!
Katso lisää ajankohtaisesta parisuhdetoiminnasta s. 38 ja www.simpukka.info/
kursseja.

Rikasta minua! -vertaisohjaajat
Eveliina ja Antti.

Lämmin kiitos kaikille teille SimpukkaPareille, jotka olette jo olleet toiminnassa
mukana tavalla tai toisella! Teidän ansiostanne SimpukkaParit on olemassa. Yhdessä jaksamme paremmin ja pääsemme pidemmälle.

”Parisuhdepäivässä sain tutustua niin hienoihin ihmisiin, toisiin lapsettomiin, että
aloin jälleen uskoa, että minullakin on ihmisarvo, vaikka lasta en ole saanutkaan!”
SimpukkaParit-ilta tarjoaa maistiaisia parisuhteesta huolehtimiseen
lapsettomuuden keskellä. SimpukkaParit-päivässä pohditaan hieman
syvemmin parisuhteen vuorovaikutusta, lapsettomuuden vaikutusta
keskinäiseen läheisyyteen sekä parisuhteessa olemassa olevan hyvän
vahvistamista. Rikasta minua! -viikonloppukurssilla luodataan yhä
syvemmälle keskustelemaan omista tarpeista, parisuhteen voimavaroista ja seksuaalisuudesta, jota ei
muussa parisuhdetoiminnassamme
suoraan käsitellä.

SimpukkaParit-päiviä ohjaavat innokkaat ja osaavat vertaisohjaajamme.
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Mukaan parisuhdetoiminnan polulle
Järjestämme SimpukkaParit-parisuhdetoimintaa kolmella tavalla, jotka tukevat toisiaan
ja toimivat ikään kuin jatkumona tai polkuna.

”Ohjaajapariskunta oli ihan mahtava ja oli
erittäin tärkeää, että heilläkin oli lapsettomuutta takana.”
Olemme kouluttaneet yhdessä Parisuhdekeskus Katajan kanssa vertaisia ohjaamaan sekä
Rikasta minua! -kursseja että SimpukkaParitpäiviä. Se, että tapaamisia ohjaavat vertaiset,
on palautteissa korostunut erityisen tärkeänä.
Rohkaisenkin kaikkia kiinnostuneita osallistumaan tapaamisiin ja myös vertaisohjaajakoulutukseen. Rikasta minua! –kurssia
lukuun ottamatta toimintaa voi ohjata myös

Osallistujat ovat olleet hyvin tyytyväisiä vertaisten ohjaamiin parikursseihin.

Tykkää SimpukkaParit-sivusta
Facebookissa!
Simpukka 2 | 2016
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Ei, minä en tahdo
puolikasta!

K

SARI LILJESTRÖM

uulen usein puhuttavan, että ihmiset eroavat nykyään
niin heppoisin perustein. Se
ei vastaa kokemuksiani. Jos
ihminen eroaa sen vuoksi,
ettei hän koe saavansa suhteessaan rakkautta,
eron syy on kaikkea muuta kuin heppoinen.
Turha ero se voi silti olla. He olisivat kenties
voineen antaa toinen toisilleen ja vastaanottaa
sitä toinen toisiltaan jos olisivat osanneet.
Mutta missä sitä opitaan?
Teen tätä työtä siksi, että ihmiset, pariskunnat ja perheet voisivat paremmin. Ja siinä
vakaassa uskossa, että hyvinvoiva, rakastava ja toinen toistaan kunnioittava parisuhde
on mahdollinen. Hyvässä parisuhteessa elää
tyytyväisiä ja yhteiskunnallisestikin tuottavia
yksilöitä.
Ajattelen niin, että eroprosessi kaikkinensa vie paljon aikaa ja energiaa siirtäen
onnen löytämisen mahdollisuutta eteenpäin.
Sitä ennen vastassa on valtava määrä kipua
ja tuskaa, joka koskettaa koko perhettä ja
lähipiiriä.
Kipua ja tuskaa toki liittyy siihenkin,
kun ihminen ryhtyy ja uskaltautuu olemaan
totta itselleen ja kumppanilleen, ja etsimään
aitoa rakkautta ja kohtaamista. Sekä simpukan että ihmisen elämän helmet joudutaan
kaiketi tekemään tuskalla. Uskon kuitenkin,
että harva meistä aikamme ihmisistä tyytyy
enää puolikkaaseen. Me tahdomme kokonaisen rakkauden ja meillä on oikeus etsiä sitä
– vaikka sitten eroamalla tietämättömyyttään.
Mitä enemmän näitä asioita pohdin, sitä
vakuuttuneemmaksi tulen siitä, että kaikkien parisuhdetaistojemme ja -turhautumien
pohjalla on tarve tulla rakastetuksi omana
itsenään. Tarve uskoa ja luottaa siihen, että
tuo toinen on juuri se minun ihmiseni. Hän
on olemassa minulle ja minä olen hänelle
ykkönen; se kaikkein tärkein ihminen. Tätä
sitten kyselemme toisiltamme hiljaa vaieten
ja toinen toistamme vältellen tai kiroten ja
melskaten sekä ylimielisesti pilkaten. Yksi
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Rakastava ja
rakkautta saava
ihminen voi
paremmin ja
jaksaa enemmän.

taistelee ja toinen vetäytyy. Molemmat peloissaan ja haavoilla.
Eroaminen sen vuoksi, ettei koe saavansa suhteessaan rakkautta on periaatteessa
erittäin asianmukainen teko. Mikään ei ole
elämässä sen tärkeämpää kuin kokea olevansa rakastettu. Valitettavasti eroaminen ei
auta muuta kuin pääsemään irti siitä toisesta pahoinvoivasta tyypistä. Pahoinvoinnin
syy jää jäljelle. Kiintymyssuhteisiin liittyvät
vaikeudet ja kysymykset ovat edessä sitten
seuraavassa suhteessa.
Uskallanko olla totta itselleni ja
kumppanilleni?
Uskon niin, ettei meillä ole muuta tietä kuin
se, että ryhdymme olemaan totta itsellemme
ja kumppanillemme. Karvoineen päivineen.
Juuri niinhän toivon tulevani rakastetuksikin.
Miten sen kokeminen olisi mahdollista, jos en
suostu edes itse näkemään karvojani?

Olen sisältä sekä kaunis että ruma. Samoin on kumppanini. Tarvitsemme toisiamme. Rakkautemme kasvaa sitä mukaan kuin
häpeä väistyy ja häpeä väistyy rakkauden
kasvamisen myötä.
Mille seinälle raaputan tämän, ettei kenenkään tarvitsisi ”kasvaa erilleen ja erota”?
Minun kielelläni tämä tarkoittaa, ettei löydetty rakkautta ja sitä on pakko lähteä hakemaan
muualta. Miten kerron, ettei tässä tule kukaan
valmiiksi? Jo tietoisuus tarjoaa kuitenkin niin
hienoja lupauksia, että sen voimalla jaksaa
silloin kun ei tunnu muulta kuin pahalta. Ja
usein tuntuu ihan oikeasti todella hyvältä.
Rakkauden sekä fyysinen että psyykkinen eheyttävä voima ei ole myytti. Monet
kyynikot ovat yrittäneet murtaa tätä myyttiä
onnistumatta. Rakastava ja rakkautta saava
ihminen voi paremmin ja jaksaa enemmän.
Läheisyys on pelottavaa, mutta monet kuvaavat yksin olemista vielä pelottavammaksi.
Lähelle pääsemisen taitoja voi opetella. Usein
niiden perusta on toinen toisensa kunnioittamisessa, sitoutumisessa ja vuorovaikutustaidoissa. Vasta luottamus mahdollistaa avoimuuden ja avoimuus rakkauden kokemisen.
Siinä se ihan oikeasti on. Rakkaus. Tahdotko ja osaatko ottaa sen vastaan?

Lämpöä parisuhteeseen
Rikasta minua -viikonlopusta!
RIKASTA MINUA -parisuhdekurssit
Hotelli Majvik, Majvikintie 1, Kirkkonummi
Lapsettomien yhdistys Simpukan Rikasta minua -kurssit on suunnattu
kaikille tahatonta lapsettomuutta kokeneille, elämäntilanteesta riippumatta
(lasta toivoville, kaksin eläville ja lapsen/lapsia saaneille lapsettomille).
Sopii ensimmäiseksi parikurssiksi ja myös jo aiemmin osallistuneille vahvistamaan yhteistä hyvää.
Kurssilla keskitytään arkirakkauteen ja suhteen vahvuuksiin.
Kurssin hinta: 175 €/pariskunta. Hinta sisältää kurssin ohjelman ja täysihoidon.
Mukaan mahtuu enintään 6 paria.
Tulevien kurssien ajankohdat:
Rikasta minua 27.–29.5.2016
Toukokuun kurssilla ohjaajana toimii Simpukan vertaisohjaajapari Tiina ja Esa.
Voitte hakea kurssille 13.5.2016 mennessä.
Rikasta minua 2.-.4.9.2016
Syyskuun kurssin ohjaa Simpukan vertaisohjaajapari Eveliina ja Antti.
Voitte hakea kurssille 12.8.2016 mennessä.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa Leena Tuutijärveltä: leena@simpukka.info, puh. 040 5323 010
www.simpukka.info

Sari Liljeström toimii parisuhdekouluttajana Kataja-parisuhdekeskus ry:ssä, joka on
SimpukkaParit-toiminnan keskeinen yhteistyökumppani.
Simpukka 2 | 2016
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Saksittua

Meillä on ihania ystäviä ja toisemme, mutta ei lapsia, eikä enää
montaa sukulaistakaan... Lapsettomuus on elämämme iso
suru, mutta se ei ole meitä kaatanut. Kun tapasimme ja rakastuimme, olimme niin onnellisia, että se kantaa vieläkin. Sisaruksilla ja ystävillä on nyt isovanhemmuuskausi. Me emme ole
isovanhempia eikä meistä koskaan tule. Meillä pitää olla hirveän vahva yhteenkuuluvuus, että se kantaa.
30 vuotta yhdessä olleet Martti Pimiä ja Merja Häkkinen
MeNaiset -lehden artikkelissa Rakkauden veteraanit,
10.3.2016
Lääkäri tuli siihen sängyn viereen ja sanoi, että ei sulla umpisuoli ollut tulehtunut, mutta sulla on endometrioosi. Katotaan
saatko ikinä lapsia ja siirtyi seuraavan potilaan luokse.
Vatsakivut vei parikymppisen Maiju Junnon päivystykseen.
Lapsista aina haaveilleelle naiselle tieto lapsettomuudesta
oli shokki. Endometrioosistakaan Maiju ei ollut koskaan aiemmin kuullut. Yle Uutiset 14.3.2016.
Lapsettomuus on niin iso kokemus, jättää niin syvät arvet, että
siitä on aika hankala toipua. Äitiys on haastavinta, hauskinta
ja parasta mitä mun elämässäni on koskaan ollut. Siitä huolimatta mä tunnen aina semmosen nipistyksen, kun lapsettomuudesta puhutaan. Edelleen se lapsettomuuden tunne asuu
minussa.
Ohjaaja, käsikirjoittaja Anna-Elina Lyytikäinen kertoo, että
lapsettomuus teki häneen pysyvän asuinsijan. Yle Uutiset
14.3.2016.
Mietin, uskallanko heittäytyä raskauteen. Lopulta päätin, että
rakastan lasta kohdusta alkaen ja suren sitten, jos jokin menee
pieleen.
Sekundaarisesti lapseton Maria Järvinen kävi läpi seitsemän
koeputkihedelmöitystä. Niistä viimeisessä tuli kohdun ulkoinen raskaus, ja hän menetti toisen munatorvensa. Toinen
lapsi sai myöhemmin alkunsa ja Marian oli aluksi vaikea luottaa, että kaikki menisi hyvin. Kaksplus 3/2016.
Minulle tuli yllätyksenä, miten paljon mieskin suri tilannetta.
Suru vain ilmeni eri tavalla kuin minulla.
Jasmin Kauko (28), on hyväksynyt sekundaarisen lapsettomuuden osaksi elämäänsä. Pariterapia auttoi ymmärtämään
myös puolison lapsettomuuden surua. Kaksplus 3/2016.

l KOLUMNI: LAHJAKSI SAATU LAPSI

Lisää siemeniä, kiitos!
”Äiti, eikö kenelläkään meidän tuttavalla olisi niitä vauvansiemeniä, joita voisi lainata meille?”, kysyy pikkusisarusta toivova
viisivuotias toistuvasti. Vastaukseni vaihtelevat. Joskus kerron,
että ei, kenelläkään ei niitä ole. Toisinaan sanon, että vaikka niitä
saisikin lainaan, ei vauvaa silti välttämättä syntyisi. Aina välillä
myöntelen, että no, katsotaan, mietitään.
Se mitä en koskaan sano, on että hoidot olivat niin raskaita,
etten haluaisi käydä niitä läpi uudelleen. Että koska lahjoittajamme
on jo yli-ikäinen, häneltä ei munasoluja enää saada – enkä halua
lapsia, jotka ovat peräisin useammalta eri lahjoittajalta.
En myöskään kerro, että vauva-aika oli minusta niin uuvuttavaa, etten voi mitenkään ajatella ottavani sitä uusiksi. Lisäksi
rakkauden syttyminen lapseen pitkän lapsettomuusajan, kaikkien
niiden pelkojen ja epäuskon jälkeen ei ollut helppoa, eikä minusta
ole kokeilemaan miten tällä kertaa kävisi.
Puhumattakaan siitä, että erottuani vastikään lapsen isän
kanssa, näköpiirissä ei ole sellaista elämänvaihetta että olisi
ajankohtaista miettiä perheenlisäystä.
Koskaan ei tietysti tiedä, mitä elämässä tapahtuu ja minne tie
vie. Ehkä muutan vielä mieleni, ja alankin kysellä lahjoittajien
perään. Totean, että kyllä minä vielä selviäisinkin vauvan kanssa
elämisestä, ja eiköhän se rakkauskin sieltä tulla tupsahtaisi. Mitä
jos jonkun uuden kumppanin kanssa tuntuu erilaiselta?
Todennäköisemmin päädyn kuitenkin kantamaan kotiin kissanpennun, jolle isosiskoksi haluava lapsonen voisi tuhlata rakkauttaan – ja ehkä minäkin.

Mulla on ollut kaksi pitkäaikaista ihmissuhdetta, joista toisessa
oli ajankohtaista ruveta miettimään perhettä. Tuli yksi keskenmeno, joka on ollut vaikeimpia hetkiä elämässäni. Tämän jälkeen parisuhde päättyi ja jäin itsekseni. Pahinta keskenmenossa oli se menetys - se tunne, että tämä on nyt tässä.
Urheilutoimittaja Heidi Suomi pohti pitkään lapsettomuudesta puhumista julkisesti. Suomi antoi kasvot keskenmenoille
ja lapsettomuuden kokemukselle Marja Hintikka Live -ohjelmassa. Yle.fi 19.1.2016.
Olen muuttanut ajatteluani niin, että lapsi ei ole ainoa asia, joka
tekee autuaaksi. Siinä on joutunut tekemään tosi paljon töitä
pääkopan kanssa, ei se ajatus ole itsestään tullut. Kun se ei ole
oma valinta, siihen ajatukseen täytyy vaan sopeutua. Että unelma perheestä ei toteudu.
Urheilutoimittaja Heidi Suomi, MTV.fi 18.1.2016.
Lapsettomuuden trauma eroaa esimerkiksi läheisen kuolemasta siinä, että lapsettomuuden alulle ei ole selvää tapahtuma-aikaa. Se hiipii elämään.
Ylilääkäri Leena Anttila Väestöliiton Turun lapsettomuusklinikalta pohtii lapsettomuuden kriisiä. Turun Sanomat 7.2.2016.
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Helmi Nauhanen

Kirjoittaja on psykologi ja viisivuotiaan
lahjamunasoluhoidoilla alkunsa saaneen lapsen äiti.

Kohdunsiirrosta uutta
toivoa kohduttomille
Osalla naisista lapsettomuus johtuu siitä, että he ovat joko syntyneet ilman
kohtua, tai kohtu on jossain vaiheessa jouduttu poistamaan esimerkiksi
sairauden vuoksi joko nuorena tai aikuisiällä. Siirtokohdun käyttäminen toisi
monelle uutta toivoa biologisen lapsen saamiseksi, varsinkin maissa kuten
Suomessa, joissa sijaissynnytys on kiellettyä.
TEKSTI: SATU RAUTAKALLIO-HOKKANEN

M

aailman ensimmäinen
kohdunsiirron yritys tehtiin jo 1930-luvulla Tanskassa. Tuolloin transnaiselle, joka oli syntynyt
miehenä, siirrettiin kohtu. Hän kuitenkin menehtyi nopeasti hylkimisreaktioiden vuoksi.
Seuraava yritys tehtyiin vuonna 2000
Saudi-Arabiassa, jossa 46-vuotiaan naisen
kohtu siirrettiin 26-vuotiaalle naiselle. Siirtokohdun saaneelta naiselta oli poistettu oma
kohtu ensimmäisen lapsen synnytyksen yhteydessä. Uusi, siirretty kohtu ei toiminut kuitenkaan kuin kolme kuukautta jonka jälkeen
se oli poistettava veren hyytymisongelmien
vuoksi.
Siirto-operaatio herätti monenlaisia mielipiteitä. Osa asiantuntijoista oli sitä mieltä,
että vaikka siirto lopulta epäonnistui, se oli
merkittävä askel kohdunsiirron menetelmän
kehittämisessä. Tuolloin ajateltiin myös että jos siirtokohdun saanut nainen onnistuu
synnyttämään lapsen, kohtu voidaan poistaa
sen jälkeen ja täten lopettaa myös hylkimislääkkeet. Toiset asiantuntijat taas olivat sitä
mieltä, että potilaan terveyttä ei tule vaarantaa elinsiirrolla, joka ei ole hänen henkensä
kannalta elintärkeä.
Pitkäjänteisyydellä tuloksia
Kolmas kohdunsiirto maailmassa tehtiin Turkissa vuonna 2011. Tällä kertaa kohtu saatiin
vainajalta, ja lääkärit siirsivät kohdun lisäksi
enemmän ympäröivää kudosta ja pidempiä
suonia tukemaan kohdun verenkiertoa. Tämä oli ensimmäinen siirto joka onnistui, ja
kahden vuoden päästä potilas tuli raskaaksi

hedelmöityshoidoilla. Raskaus kuitenkin valitettavasti päättyi jo kahdeksannella viikolla.
Ruotsissa arvioidaan olevan n. 2000 naista, joilla kohdun puuttuminen on lapsettomuuden ensisijainen syy. Vuonna 2012 Göteborgin yliopistosairaalan tutkijat Ruotsissa ilmoittivat tehneensä ensimmäisen onnistuneen
kohdunsiirtonsa jossa äidin kohtu siirrettiin
hänen tyttärelleen. Vuotta myöhemmin Göteborgin ja Sahlgrenskan yliopistosairaalan
yhteistyönä tehtiin vielä kahdeksalle naiselle
kohdunsiirto. Kaikki luovutetut kohdut olivat
lahjoituksia eläviltä naisilta. Kohdun saaneet
naiset olivat siirron jälkeen hyvävointisia ja
osalla oli jo tullut ensimmäiset kuukautiset.
Siirretyn kohdun saaneet naiset eivät voi
saada lasta ilman koeputkihedelmöitystä, sillä
kohtuja ei ole yhdistetty munasarjoihin. He
voivat kuitenkin käyttää omia munasolujaan,
ja niinpä ensimmäinen siirtokohdussa kasvanut lapsi syntyi Ruotsissa syyskuussa 2014.
Kyseinen nainen oli syntynyt ilman kohtua,
mutta hänellä oli toimivat munasarjat. Hän
sai siirtokohdun 61-vuotiaalta sukulaiseltaan.
Vauva syntyi keisarinleikkauksella viikolla
31 mutta sekä nainen että lapsi voivat hyvin.
Tutkijat ovat sitä mieltä, että siirtokohdut
tulee poistaa viimeistään kahden raskauden
jälkeen, jotta potilaalta voidaan lopettaa hylkimisenestolääkitys.
Lupaavat näkymät tulevaisuudessa
Tutkimusta johtanut Göteborgin yliopiston
lääkäri professori Mats Brännström kertoi,
että kohdunsiirron tutkimustyö aloitettiin jo
vuonna 1999 ja viidentoista vuoden päästä
se lopulta tuotti toivotun tuloksen.

Viimeisimmän, maaliskuun lopussa tulleen tiedon mukaan Ruotsissa on nyt syntynyt
5 tervettä lasta niille naisille, jotka saivat siirtokohdun vuonna 2013. Vain yksi seitsemästä
naisesta ei ole vielä tullut raskaaksi. Yksi on
saanut keskenmenon. Tutkijat ovat erittäin
tyytyväisiä sillä onnistumisprosentti näyttää
tällä hetkellä erittäin lupaavalta.
Lähteet:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaerldsunik-livmodertransplantation-genomfoerd-i-goeteborg-794709
https://www.rt.com/news/first-uterussurgery-success-845/
http://sahlgrenska.gu.se/forskning/uterus
http://www.hs.fi/tiede/a1389754596344
http://www.lakartidningen.se/Klinik-ochvetenskap/Rapport/2016/03/Livmodertransplantation-i-Sverige--5-forstabarnen-i-varlden-fodda/
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l TUTKIMUSKATSAUS

HUOM! Löydät suorat linkit alkuperäisiin
tutkimusartikkeleihin kotisivuiltamme
polusta simpukka.info ->Tietoa ->
Tutkimuskatsaukset

Siittiöt ovat
monimuotoisia soluja
Yleensä siittiöistä ajatellaan, että ne ovat
vain tiettyjä ja samankokoisia soluja jotka kiemurtelevat siemennesteessä. Mutta
uroseläinten siittiöiden koossa, muodossa
ja määrässä on uskomaton määrä vaihtelua.
Vaikka siittiöiden tarkoitus itse asiassa on
vain munasolun hedelmöittäminen, se on
eläimen monimuotoisin solu. Tämä monimuotoisuus on evoluution aikaansaannosta.
Jokaisen eläimen siittiö on kehittynyt juuri
sen lajin tarpeisiin.
Uusi tutkimus on osoittanut muun muassa että nisäkkäiden siittiöiden määrä ja
koko riippuu naaraan lisääntymiselinten
koosta. Siittiöiden koko eläinmaailmassa
vaihtelee piikkisian 0,0003 cm pituisesta
hedelmäkärpäsen 6 cm pituiseen. Hedelmäkärpäsen siittiön pituus on 20 kertaa
itse kärpäsen pituus. Siittiöiden määräkin
vaihtelee lajien välillä. Miehen siemensyöksyssä on n. 100 miljoonaa siittiötä kun taas
pässillä niitä voi olla 100 miljardia.
Eläimissä on myös huomattu että mitä
”kevytkenkäisempi” naaras on, sitä enemmän uros tuottaa siittiöitä. Tutkijat uskovat, että tämä johtuu urosten tavoitteesta
tuottaa juuri se siittiö, joka hedelmöittää
munasolun.
Naaraan koko vaikuttaa myös siittiöiden kokoon, mutta toisin kuin voisi olettaa. Mitä suurempi naaras, sitä pienempiä
uroksen siittiöt ovat kooltaan. Koska isolla
naaraalla on laajempi lisääntymiselimistö,
uros tuottaa pienempiä siittiöitä mutta lukumääräisesti enemmän, jotta niitä riittäisi
leviämään enemmän ja laajemmalle alueelle. Koska siittiöiden tuottaminen vaatii
uroksen elimistöltä paljon, on havaittu, että
mitä isompi uros, isommat sarvet ja alempi
ääni, sitä vähemmän se tuottaa siittiöitä.
Tutkijoita on hämmästyttänyt tieto, että
urokset voivat myös itse säädellä siittiöiden
määrää. Säätelyyn saattaa vaikuttaa mm.
naaraan laatu tai muiden kilpailevien urosten määrä. Ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa
on huomattu että miehet, joille näytettiin
kahden uroksen ja yhden naisen kuvaa,
tuottivat enemmän siittiöitä kuin miehet,
joille näytettiin vain kolmen naisen kuvaa.
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Miehenkin kello tikittää
Nykyään tiedetään, että pariskunnan lapsettomuudessa puolessa syy on miehessä
ja puolessa naisessa. Muutama vuosikymmen sitten syyn uskottiin olevan yleensä
naisessa. Naisen hedelmällisyys laskee
merkittävästi 35 ikävuoden jälkeen, mutta
miehenkin lisääntymiskyky laskee yhtälailla. Miehen testosteronitaso alkaa
alentua 30 ikävuoden jälkeen. Alhainen
testosteronitaso vähentää sukupuoliviettiä, huonontaa erektiota ja lisää riskiä
sydän- ja verisuonitauteihin.
Vanhemmilta miehiltä vie viisi kertaa
pidempään onnistua hedelmöittämisessä
ja heillä on suurempi riski saada lapsi jolla
on neurologisia- tai käyttäytymisongelmia. Miehillä voi myös olla enemmän
geenimutaatioita, jotka voivat periytyä
lapselle.
Viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet että lapsettomilla miehillä on suurempi riski sairastua syöpään ja muihin
sairauksiin, kuten umpieritysrauhasten-,
virtsatie-, iho- ja sydän- ja verisuonitauteihin. Iästä riippumatta lapsettomilla
miehillä on myös todettu matalia testosteronitasoja.

Kanadan Ontario lisää
merkittävästi hoitojen
julkista rahoitusta
Kanadassa Ontarion provinssi on päättänyt 50 miljoonan Kanadan dollarin (n. 34
miljoonan euron) rahoituksen lisäyksestä
hedelmöityshoitoihin. Tämä tarkoittaa,
että naiset saavat yhden ilmaisen hoidon.
Aiemmin vain naiset, joiden munatorvet
olivat tukossa, saivat hoidon yhteiskunnan varoilla. Korvaus ei kuitenkaan kata
hoitoihin tarvittavia lääkkeitä, jotka maksavat noin 3000-5000 Kanadan dollaria/
hoitokerta (n. 2000-3400 euroa).
Ottawan alueella korvattu hoito on
luvattu tänä vuonna 500 potilaalle ja odotuslistalle on jo tullut jonottajia. Ohjelma
on avoin kaikille sukupuolille ja seksuaalisuuntauksille, mutta hakijan pitää olla
alle 43-vuotias. Esimerkiksi homomiehet
saavat ilmaisen hoidon jos he käyttävät
lahjoitettua munasolua ja sijaissynnyttäjää. Alueella yksi klinikka on saanut
luvan osallistua korvausohjelmaan. He
antavat korvattuja hoitoja siinä järjestyksessä kuin potilaita tulee, mutta asettavat
etusijalle syöpäpotilaat. Toiset klinikat
taas valitsevat potilaat arpomalla.
Ohjelmaan osallistuville naisille siirretään vain yksi alkio, mutta loput voidaan pakastaa.

Yleinen tietoisuus hedelmällisestä iästä on väärää
Viimeisin tutkimus kertoo että kahdeksan
ihmistä kymmenestä ei tiedä missä iässä
hedelmällisyys alkaa laskea. Eurostat-tutkimuksessa huomattiin, että irlantilaisista
naisista 52 % saa ensimmäisen lapsensa 3039 –vuotiaana. Naisista 46 % sanoi että syy
oli sopivan partnerin puute, mutta miehistä
vain 29 prosentilla syy oli sama. Miehistä
taas 37 % kertoi lasten hankkimisen lykkäämisen syyn olevan taloudellinen.

Tutkimuksen johtaja Mary McAuliffe
sanoo että oikean tiedon puute on huolestuttavaa. ”Tarvitsemme valtion rahoittamaa tiedotusta hedelmällisyydestä ja lisääntymisterveydestä jo opiskelijoille. Nuorten ihmisten pitää
ymmärtää, että elintavat, kuten tupakoiminen,
ikä, alkoholi ja sukupuolitaudit vaikuttavat
hedelmällisyyteen.” McAliffe sanoo.

Miehen ruokavalio vaikuttaa syntyvään lapseen
Erittäin rasvainen tai vähän proteiinia sisältävä ruoka vaikuttaa haitallisesti siittiöiden
tuotantoon ja laatuun. Yleisesti molempien vanhempien ruokavalion on osoitettu
useissa tutkimuksissa vaikuttavan lapsen
terveyteen.

Hiirikokeissa on huomattu, että jos uroshiiren ruokavalio oli erittäin rasvapitoinen, jo
seitsemän viikkoisten jälkeläisten glukoositoleranssi ja insuliiniresistenssi oli heikentynyt
ja muuttui vakavammiksi 15 viikon iässä.

Kroatian uusi hallitus kieltämässä alkion pakastamisen
Kroatian uusi hallitus on muuttamassa koeputkihedelmöityksiin liittyviä lakeja. Kroatiassa neljä vuotta voimassa ollut laki sallii
pakastaa maksimissaan 12 ylijäänyttä alkiota
viideksi vuodeksi. Nyt uusi terveysministeri
Ante Ćorušić ehdottaa, että alkioiden pakastaminen kiellettäisiin kokonaan. Hän perustelee kieltoa sillä, että biologit eivät pysty
hänen mielestään näkemään mikä alkio on
elinkelpoinen ja mikä ei. Sen vuoksi hänestä
parasta olisi palata aikaisempaan käytän-

töön, joka salli vain kahden munasolun
hedelmöittämisen kerralla ja molempien
siirtämisen kohtuun hoidon aikana.
Kroatian potilasyhdistys RODA on
ilmaissut tyytymättömyytensä ministerin
aikeisiin. Yhdistys ei ole tyytyväinen tällä
hetkelläkään vallitsevaan lakiin, eikä se
tule hyväksymään uutta ehdotusta. RODAn
edustajien mielestä uusi ehdotus vain ajaisi lisää kroatialaisia ulkomaille hoitoihin.

Aspiriini ei ole ihmelääke
lapsettomuuteen

Kromosomihäiriö ja
varhainen keskenmeno

Aspiriini sisältää salisyylihappoa jonka tulehdusta ehkäisevät vaikutukset on tunnettu jo 500-luvulta asti. Aspiriiniä käytetään
muun muassa sydänsairauksissa ja sillä arvellaan olevan osansa myös syövän torjunnassa. Lisääntymislääketieteessä aspiriinia
hyödynnetään raskausmyrkytyksen ehkäisemiseksi, mutta sen käyttäminen laajemmin
lapsettomuushoidoissa on ristiriitaista.
Aspiriinin on sanottu parantavan hedelmöittymismahdollisuuksia sekä estävän
keskenmenoja. Kliinisissä tutkimuksissa
ei kuitenkaan ole pystytty vahvistamaan
tätä teoriaa. Tutkijat sanovatkin nyt, että
rutiininomainen aspiriinin määrääminen
raskautta yrittäville ei ole perusteltua. Vaikka aspiriini on aikoinaan nimetty sekä ihmelääkkeeksi, että vuosituhannen lääkeeksi,
sen teho ei yllä lapsettomuushoitoihin.

Arvioidaan, että kaikista hedelmöittyneistä munasoluista vain noin 30 prosenttia
johtaa onnistuneeseen raskauteen – jopa
nuorilla, hedelmällisillä ihmisillä. Raskauden epäonnistumisista (70 prosenttia
hedelmöittymisistä) suurin osa tapahtuu
jo niin aikaisessa vaiheessa, että nainen
ei ole edes vielä huomannut olevansa
raskaana. Viimeisimmissä tutkimuksissa on havaittu, että sekä munasarjoissa
tapahtuvan munasolun perimän jakautumisvaihe (meioosi), että itse solun kasvullinen jakautuminen (mitoosi) ovat
erittäin virhealttiita vaiheita. Jopa silloin kun molemmat sukusolut ovat täysin
normaaleja. Tämän vuoksi luonnollisesti
raskaaksi tuleminenkin vie yleensä muutaman kuukauden.

Aiheuttaako vihreä tee
lapsettomuutta?

Maitotuotteiden vaikutus
hedelmöityshoidoissa

Vihreän teen sanotaan sisältävän antioksidantteja ja muita hyötyjä terveydelle, mutta
tutkijat varoittavat sen liiallisesta käytöstä.
Kaliforniassa tehdyissä hedelmäkärpäskokeissa todettiin, että liiallinen vihreän teen
kulutus vaikutti päinvastaisesti kuin pienet
annokset. Suuret määrät vihreää teetä aiheuttivat sekä kives- että munasarjasurkastumia.
Vihreä tee on suosittua maailmanlaajuisesti
koska sen sanotaan vaikuttavan positiivisesti aivojen ja sydämen toimintaa. Sillä
väitetään olevan myös syövältä suojeleva
vaikutus. Koira- ja hiirikokeissa on kuitenkin huomattu, että vihreän teen suuret
määrät alentavat merkittävästi painoa ja
erityisesti hiirillä se vaikutti negatiivisesti
alkion kehitykseen.

Maitotuotteiden vaikutuksesta hedelmällisyyteen on tehty erilaisia tutkimuksia
vuosien varrella. Rasvaisten maitotuotteiden on sanottu parantavan hedelmällisyyttä. Uusimmassa, Harvardin yliopistossa
Yhdysvalloissa, tehdyssä tutkimuksessa
todettiin, että yli 35-vuotiailla, koeputkihoidoissa käyvillä naisilla päivittäisen
maitotuotteiden käytön määrän ja elävänä
synnytetyn lapsen välillä oli positiivinen
yhteys. Tutkimuksen lopputuloksena sanottiin, että maitotuotteiden päivittäisellä
määrällä ei näyttäisi olevan haitallista vaikutusta koeputkihoitojen lopputuloksen
kannalta, mutta se ei myöskään näyttäisi
parantavan mahdollisuutta elävänä syntyvän lapsen saamiseen.

Spermapankki asetti
rajoituksia lahjoittajille
Britannian suurin spermapankki, London
Sperm Bank, rajoitti lahjoittajista miehet, joilla on jokin yleinen neurologinen
sairaus kuten lukihäiriö. Kielto herätti
kummastusta maan hedelmöityshoitoja
ja niihin liittyviä tutkimuksia valvovassa
viranomaisessa, HFEA:ssa (Human Fertilisation and Embryology Authority). Se
pyysinkin spermapankilta lisäselvitystä
asiasta. Eräälle lahjoittajaksi tarjoutuneelle
miehelle oli jopa sanottu, että he noudattavat asiassa HFEA:n määräyksiä, mutta
viranomaiset kiistivät tämän tiedon.
Britannian dyslexia-yhdistyksessä
tieto otettiin tyrmistyneenä vastaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Steve O’Brien
sanoi, että spermapankin toiminta lähentelee jo rodunjalostusta ja antaa viestin,
että lukihäiriöiset ovat ei-toivottuja yhteiskunnan jäseniä ja se turmelee heidän
itseluottamustaan.
Klinikka on nyt toimittanut selvityksensä viranomaisille ja on perumassa kieltoa. Tällä hetkellä Britanniassa lahjoitetun
sperman kysyntä ylittää tarjonnan.

Terveitä lapsia
pakastetuista
munasarjakudoksista
Viime vuoden kesällä uutisoitiin että pakastetun munasarjakudoksen avulla on syntynyt Belgiassa ensimmäinen lapsi. Naiselta
oli pakastettu munasarjakudosta kun hän
sairastui vakavasti lapsena. Aikuisena kudosta siirrettiin häneen takaisin, ja spontaani
raskaus johti terveen lapsen syntymään.
Suomessa ensimmäinen siirretystä pakastetusta munasarjakudoksesta alkunsa
saanut raskaus johti terveen vauvan syntymään tänä vuonna helmikuussa. Lapsen
äiti oli sairastanut seitsemän vuotta sitten
syövän, ja ennen hoitojen alkamista häneltä
oli otettu munasarjakudosta talteen. Kaksi
vuotta sitten kudos sulatettiin ja siirrettiin
onnistuneesti takaisin. Siirto on nyt tehty
Tampereella kolmelle naiselle ja se on onnistunut kaikille. Kaikille kolmelle on tehty
koeputkihedelmöityksiä joista nyt yksi on
johtanut onnistuneeseen lopputulokseen.
Kudoksia pakastetaan kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa mutta niitä on siirretty
takaisin vasta Tampereen yliopistollisessa
sairaalassa.
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Vertaistukija esittäytyy

Vertaistuki verkossa
Simpukan keskustelufoorumi kaikille tahatonta lapsettomuutta
kokeville osoitteessa www.simpukka.info.
Vertaisvälitys on Simpukan nettisivuilla oleva ilmoitustaulu,
jossa vertaiset ilmoittavat omasta halukkuudestaan vertaistuen
tarpeeseen tai tarjontaan.
Keskusteluryhmät Facebookissa:
Simpukan keskusteluryhmät ovat suljettuja, jolloin ryhmään kuuluminen näkyy kaikille, mutta keskustelut ainoastaan ryhmän
jäsenille.
Suljettu Simpukka on vertaistukiryhmä kaikille tahatonta
lapsettomuutta kokeneille.
SYKE-verkosto on suljettu keskusteluryhmä niille tahattomasti
lapsettomille, joiden elämä jatkuu yksin tai kaksin.
Lapselliset lapsettomat -keskusteluryhmä on suljettu keskusteluryhmä niille tahatonta lapsettomuutta kokeneille, jotka tavalla
tai toisella ovat saaneet lapsen tai ovat raskaana.
Helminauha on suljettu keskusteluryhmä lahjasukusoluhoitoja
pohtiville, -hoidoissa käyville ja niiden avulla lapsen jo saaneille.

Ajankohtaista vertaistukitoiminnassa
Suvi on Oulun lapsettomien vertaistukiryhmän toinen
vetäjistä.
Olen Suvi Granroth ja toimin toisena lapsettomien ryhmän ver-

taistukijana Oulun alueella. Ryhmään tutustuin, kun aloitin lapsettomuushoidot viitisen vuotta sitten.
Vertaisryhmä on ollut minulle suuri tuki ystävien ja perheen
ohella, kun haaveeni eivät toteutuneet toivotulla tavalla.
Halusin ryhtyä itse vertaistukijaksi, koska auttaminen on ollut
minulle aina voimaannuttava tekijä elämässäni. Koen vertaistuen
korvaamattomaksi voimavaraksi ja itse kriisin läpikäyneenä toivon,
että voin auttaa toisia samassa tilanteessa olevia.
Ryhmässä olen saanut tutustua uusiin ihmisiin ja nyt voin omal-

la toiminnallani olla vaikuttamassa lapsettomuuteen liittyvissä
asioissa.
Elämässäni pyrin olemaan onnellinen pienistäkin asioista. Itken

kun itkettää ja nauran kun naurattaa. Elämäni valo ovat ystäväni
ja perhe. Positiivista sisältöä elämääni tuo myös liikunnalliset
harrastukset, kuten jooga sekä matkustelu. Elän täyttä elämää,
lapsettomana, mutta mieli täynnä uusia unelmia.

Simpukka-viikko ja Lapsettomien lauantai
Simpukka-viikkoa vietetään 2.-8.5.2016. Viikon aikana järjestetään vertaistuellisia tapahtumia ympäri Suomea. Tule mukaan
tekemään lapsettomuutta näkyväksi! Käytä somessa avainsanoja
#yksiviidestä ja #LapsettomienLauantai ja kerro oma tarinasi.
Lisätietoa viikon tapahtumista löydät sivulta 38.
Virkistyspäivä Simpukan vapaaehtoisille 10.9.
Syyskuussa järjestetään Tampereella virkistyspäivä vertaistukijoille, SimpukkaParien vertaisohjaajille ja kaikille muille Simpukassa vapaaehtoisina toimiville. Virkistyspäivässä Simpukan
vapaaehtoiset voivat tutustua toisiinsa entistä paremmin sekä
viettää aikaa yhdessä mukavassa porukassa. Ilmoittautua voi
sähköpostilla Anniinalle (anniina@simpukka.info) tai Leenalle
(leena@simpukka.info).
Vapaaehtoisten koulutus 29.10.
Koulutuspäivä järjestetään la 29.10.2015 Tampereella. Koulutus
on avoin kaikille Simpukassa vertaistukijana ja vapaaehtoisena
toimiville, SimpukkaParien vertaisohjaajille sekä toimimisesta
kiinnostuneille. Lisätietoa saat vertaistukikoordinaattorilta.
SimpukkaParit-toiminnassa tapahtuu
Simpukan parisuhdetoiminta on tarkoitettu kaikille tahatonta
lapsettomuutta kokeneille, jotka haluavat tukea parisuhteensa
hyvinvointiin. Lämpimästi tervetuloa vertaisten ohjaamiin SimpukkaParit-tapaamisiin. Lisätietoa tapahtumista löydät sivulta 38.

Vertaistukiryhmät
Ryhmien toiminnasta voit tiedustella sähköpostitse suoraan ryhmien vetäjiltä. Lisätietoa saat myös
yhdistyksestä. Ryhmien tapaamisajat löydät myös Simpukan kotisivujen keskustelufoorumin
”Vertaistukiryhmät” -otsikon alta.
Simpukka-yhdistyksellä toimii tällä hetkellä neljänlaisia vertaistukiryhmiä.
Lapsettomien vertaistukiryhmään ovat tervetulleita kaikki lapsettomat, yksin tai yhdessä puolison kanssa.
Yksin ja kaksin elävien ryhmä on tarkoitettu tahattomasti lapsettomille, joiden elämä jatkuu yksin tai kaksin.
Helminauharyhmä on tarkoitettu lahjasoluilla tehtäviä lapsettomuushoitoja harkitseville,
hoitoja läpi käyville tai jo lapsen saaneille.
Lapselliset lapsettomat -vertaistukiryhmä on tarkoitettu niille, joiden perheeseen on saatu kaivattu lapsi
vaikkapa lapsettomuushoitojen tai adoption kautta. Lapsettomuuden kokemus ei aina häviä, vaikka perhe
kasvaisikin – se kulkee usein mukana läpi elämän.

HELSINKI
1) Lapsettomien vertaistukiryhmä:
helsinki@simpukka.info
2) Helminauharyhmä:
helsinki.helminauha@simpukka.info
3) Lapselliset lapsettomat:
helsinki.lapselliset@simpukka.info
Lisäksi Helsingissä kokoontuu
kohduttomien ryhmä Kohtuuttomat.
Lisätietoa: info@kohduton.fi
JOENSUU
1) Lapsettomien vertaistukiryhmä:
joensuu@simpukka.info
2) Lapselliset lapsettomat:
joensuu.lapselliset@simpukka.info
JYVÄSKYLÄ
Lapsettomien vertaistukiryhmä:
jyvaskyla@simpukka.info
KUOPIO
Lapsettomien vertaistukiryhmä:
kuopio@simpukka.info
LAHTI
Lapsettomien vertaistukiryhmä:
lahti@simpukka.info
MIKKELI
Lapsellisten lapsettomien ryhmä:
mikkeli.lapselliset@simpukka.info

PORI
Lapsettomien vertaistukiryhmä:
pori@simpukka.info
ROVANIEMI
Lapsettomien vertaistukiryhmä:
rovaniemi@simpukka.info
TAMPERE
1) Lapsettomien vertaistukiryhmä:
tampere@simpukka.info
2) SYKE eli ryhmä yksin ja kaksin eläville:
tampere.syke@simpukka.info
3) Helminauharyhmä:
tampere.helminauha@simpukka.info
4) Lapsellisten lapsettomien ryhmä:
tampere.lapselliset@simpukka.info

Oletko kiinnostunut vertaistukiryhmän
ohjaamisesta? Puuttuuko sinun paikkakunnaltasi ryhmä tai onko se tauolla? Haluatko
toimia vertaistukihenkilönä vertaisvälityksen kautta? Simpukka-yhdistys tukee
ja opastaa uusia vertaistukiryhmänvetäjiä
toiminnan käynnistämisessä. Ota yhteyttä
vertaistukikoordinaattoriin.
Lämpimästi tervetuloa mukaan ryhmätoimintaan!

TURKU
1) Lapsettomien vertaistukiryhmä:
turku@simpukka.info
2) SYKE eli ryhmä yksin ja kaksin eläville:
turku.syke@simpukka.info
3) Helminauharyhmä on tauolla. Tiedustelut vertaistukikoordinaattorilta.

Vertaistukikoordinaattori
Anniina Voutilainen
anniina@simpukka.info
040 5325390
www.simpukka.info

OULU
1) Lapsettomien vertaistukiryhmä:
oulu@simpukka.info
2) Lapsellisten lapsettomien vertaistukiryhmä on tauolla. Tiedustelut vertaistukikoordinaattorilta.

Vertaistukea myös Facebookissa

"Suljettu Simpukka" on Simpukka-yhdistyksen suljettu vertaisryhmä. Mukaan ovat tervetulleita kaikki tahatonta lapsettomuutta kokeneet.
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Saksittua

l ARVIOT

Kun lapsettomuus ei ole oma valinta, on lapsettomuuden
varmistuminen henkilölle melkoinen shokki. Unelmat ja onnellisuus saattavat olla vahvasti linkittyneet ajatuksissa lapsen
saamiseen, joka on keskeinen elämän tavoite. Toipuminen
vaatii aikaa ja tukea läheisiltä, mutta suru kannattaa kohdata ja
aktiivisesti työstää.

Kuinka voimme auttaa?
Voit ottaa yhteyttä kehen tahansa meistä, olemme Simpukassa
sinua varten! Jos et tiedä kenelle viestisi kohdentaisit, voit
myös aina käyttää osoitetta simpukka@simpukka.info tai
numeroa 0400 844 823.

Psykoterapeutti Arto Pietikäinen muistuttaa, että on tärkeää
antaa aikaa lapsettomuuden surulle. Yle.fi 29.1.2016.
Sanoisin, että Suomessa keskimäärin miesten toiveet ovat samanlaisia kuin naisten toiveet. Myös miehet haluavat lapsia ja
kokevat lapsettomuuden ongelmaksi. Usein erimielisyys kuitenkin liittyy siihen, että toinen haluaa tietoisemmin tai aktiivisemmin lasta, ja toinen on vielä epävarma. Epävarmemman
epävarmuus liittyy usein siihen, että haluaa siirtää lastenhankintaa hieman pidemmälle, ”ehkä jonain päivänä”.
Väestöliiton tutkija Anneli Miettinen kuvaa miten kumppanin
puute voi olla este vauvahaaveille, mutta myös se, jos toiveet lastenhankinnan ajankohdasta eivät pariskunnan kesken kohtaa. MTV.fi 27.1.2016.
Esimerkiksi perheen perustaminen on isompi juttu naisen
uralle. Kello tikittää, mutta voiko uralta lähteä vähintään vuodeksi? Tai mitä pidempään jatkaisin uraa ja rääkkäisin kehoani,
olisiko lapsen saaminen enää ylipäätään mahdollista?
Kilpasuunnistuksen lopettanut Minna Kauppi kertoo naisurheilijoiden kokemista paineista, joita vuosikausien rääkki
keholle asettaa. MeNaiset 4.2.2016.
Eevalta kysyttiin, miksei hän vain voinut hyväksyä sitä, ettei
voinut saada lapsia. Eevan mielestä hänellä oli ihan samanlainen oikeus tulla äidiksi kuin kellä tahansa muullakin. Eevalle
vanhemmuus ei ollut biologiaa. Eeva ja Anton kokivat jopa
olevansa hieman onnekkaita. Heillä ei ollut takanaan pitkiä
hedelmöityshoitoja ja pettymyksiä kuten monilla.Totta kai he
tiesivät myös olevansa etuoikeutettuja. Heillä oli rahaa. Sitä
Eeva mietti usein. Hänestä sijaissynnytyksen tulisi olla laillista,
jotta se olisi mahdollista useammille.
Helsingin Sanomat haastattelivat kohduttomana syntynyttä
“Eevaa” ja hänen miestään “Antonia”, jotka saivat kaksoset
sijaissynnyttäjän avulla Yhdysvalloissa. Haastateltavien nimet on muutettu. Helsingin Sanomat 7.4.2016.

Sinkusta suurperheeksi
Stiina Hännisen toive suurperheestä oli syntynyt jo lapsena. Tulevien lasten nimetkin hän oli jo valinnut valmiiksi. Mutta mistä löytää
siihen kumppani? Mieskandidaattien joukosta ei löytynyt sitä oikeaa
ja vuodet vierivät. Stina jaksoi silti uskoa, ja ystävät ympärilläkin valoivat toivoa, mutta Stinasta tuli niin sanottu elämäntilannelapseton.
Opiskelu antoi elämään tarkoitusta ja hyväksytyksi tulemisen tunteen,
mutta tohtoriksi valmistumisen jälkeen hänestä tuli täysipäiväinen
sijaisäiti. Geneettisen perimän jatkaminen menetti merkityksensä,
ja nuorten auttamisesta tuli elämäntehtävä.
Tämä kirja on todella tuhti ja loistava lukupaketti kaikille – siis
ihan kaikille. Oma tietämykseni sijaisvanhemmuudesta oli muodostunut median ja muiden ihmisten puheiden kautta, mutta nyt Hännisen kirja antoi siitä todella asiantuntemuksellisen ja perusteellisen
tiedon. Hän on itse kohdannut paljon epätarkkaa ja väärääkin tietoa,
joten ymmärrän hyvin tarpeen kirjoittaa asiasta kirja. Kirjan teksti
on erittäin sujuvaa ja mielenkiintoista, sisältäen sekä tilastotietoa
että välillä rankkojakin esimerkkejä lasten tilanteesta omassa yhteiskunnassamme.
Ei ollut helppoa lukea miten teini-ikäisille lapsille pitää alusta
lähtien opettaa monille itsestään selviä asioita: omasta hygieniasta
huolehtimista, miten pukeutua järkevästi sään mukaan, miten osoittaa
kiintymystä, rakkauden osoittamisesta puhumattakaan. Kyynel tuli
silmään ja sydämestä kouraisi kun luin miten lapset ovat kärsineet
ruuan puutteesta tai miten 5-vuotias on huolehtinut vauvaikäisestä
sisaruksestaan kun vanhemmat eivät ole itse pystyneet.
Hänninen ei epäröi kirjoittaa myös sellaisista vaikeista aiheista
kuin toisen ihmisen lapsen rakastaminen, sijaisperheiden saama korvaus lasten hoidosta tai jos lapsesta joutuukin luopumaan.
Luin Stinan haastattelun jossain lehdessä kirjan ilmestymisen
aikoihin ja ajattelin itsekseni suurella arvostuksella että huh! mikä
nainen. Hänen unelmansa oli iso perhe, ja hän toteutti sen. Samalla
hän on toteuttanut usean lapsen toiveen oikeasta perheestä, äidistä
ja paremmasta tulevaisuudesta.
Satu Rautakallio-Hokkanen

Johanna Repo
Toiminnanjohtaja
- Simpukka-lehden päätoimittaja
- Edunvalvonta ja vaikuttaminen
- Edustaminen ja verkostot
- Mediayhteistyö
- Asiantuntijaluennot
040 480 8676, johanna@simpukka.info

Anniina Voutilainen
Vertaistukikoordinaattori
- Vertaistukijoiden yhteyshenkilö
- Vertaistuen välittäminen
- Keskustelufoorumi ja Facebookkeskusteluryhmät
040 532 5390, anniina@simpukka.info

Seuraavassa
Simpukassa
3/2016
Sisältöä elämään

Satu Rautakallio-Hokkanen
Järjestösihteeri
- Jäsenasiat: osoitteenmuutokset,
jäseneksi liittymiset
- Verkkokauppa ja materiaalitilaukset
- Kotisivut ja keskustelufoorumi,
erityisesti tekniset asiat
- Tiedotus
- Kansainvälinen yhteistyö
0400 844 823, satu@simpukka.info

Lapsettomuutta erilaisissa
elämäntilanteissa
Leena Tuutijärvi
Projektityöntekijä
- Parisuhdetoiminta
- Tapahtumajärjestelyt
040 532 3010, leena@simpukka.info

Vapaaehtoistoiminnasta
sisältöä elämään
PCO lapsettomuuden
taustalla
Ilmestyy lokakuussa.

SI M PUKKA

Lapsettomien yhdistys
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Verstaankatu 5 A LH 3, 33100 Tampere
0400 844 823, simpukka@simpukka.info

Kirjoita Simpukkaan, arvomme
kirjapalkinnon. Aineisto viimeistään
15.8. kotisivujen lomakkeella tai
simpukka@simpukka.info
www.simpukka.info

www.simpukka.info
www. facebook.com/simpukka.info
Twitter: @SimpukkaRy
Instagram: @simpukkary.

Stiina Hänninen: Rakasta, kärsi ja uskalla. Ryhdyin sijaisäidiksi.
Kirjapaja 2016.
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SIMPUKKA-VIIKON TAPAHTUMIA
2.5.–8.5.

SIMPUKKAPARIT-TOIMINNASSA
TAPAHTUU

Ti 3.5. klo 18 Tyhjän sylin messu Tampereella Viinikan kirkossa (Kaartotie 1).
Yhteiskunnallista -blogisarja julkaistaan Simpukka-viikolla Helmiä-blogissamme. Osallistu keskusteluun ja kommentoi:
www.simpukka.info/category/helmia
Ke 4.5. SimpukkaParit-ilta Tampereella klo 17.30-20 Simpukan toimistolla
(Verstaankatu 5 A LH 3). Työkaluja parisuhteesta huolehtimiseen, osallistua voi myös
ilman kumppania.

Simpukan parisuhdetoiminta on tarkoitettu
kaikille tahatonta lapsettomuutta kokeneille, jotka haluavat tukea parisuhteensa hyvinvointiin. Lämpimästi tervetuloa vertaisten ohjaamiin SimpukkaParit-tapaamisiin:
SimpukkaParit-ilta Tampereella, kts.
Simpukka-viikon ohjelma.
Rikasta minua! -parikurssit Majvikissa
Kirkkonummella 27.-29.5. ja 2.-4.9. Lue lisää s. 29.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa Leenalta:
leena@simpukka.info, 040 532 3010.

7.5. Lapsettomien lauantai
Helmen päivän lahjasoluaiheinen yleisötilaisuus Helsingissä “Vanhemmaksi lahjasolujen avulla – tietoa, kokemusta, tukea”
klo 13-16 Meeting Park Forumin kolmannessa kerroksessa (sisäänkäynti Lasikulmasta Mannerheimintien ja Simonkadun
kulmasta). Lisää sivulla 19.
Lapsitoivelauantai Rovaniemellä Elokolossa (Pohjolankatu 10) klo 11.30 – 16.00.
Päivä omistetaan monenlaisille ja moninaisuudessaan yhtä tärkeille lapsitoiveille,
kokemuksille ja tiedolle. Päivän aikana lapsettomuutta lähestytään erilaisista näkökulmista. Päivä toteutetaan ”pistäyvyhän”
–menetelmällä: voit tulla kuuntelemaan
yhden osion kahvittelun lomassa, tai jäädä
koko tapahtuman ajaksi. Lisätietoa rovaniemi@simpukka.info.
Tyhjän sylin hartaus Oulussa Hintan
Seurakuntatalolla (Hintantiet 89) klo 16.
Tyhjän sylin kirkkohetki Porissa Teljän
kirkossa (Koivistonpuistikko 50) klo 17.
Tyhjän sylin messu Punkaharjun kirkossa (Kirkkotie 10) klo 18.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
27.4. klo 17.30 Simpukan toimistolla
(Verstaankatu 5 A LH 3, Tampere).
Kahvitarjoilu alkaa klo 17. Tervetuloa!

TILAA SIMPUKAN UUTISKIRJE
Uutiskirjeen voi tilata Simpukan nettisivuilta
tai lähettämällä oman sähköpostiosoitteen
simpukka@simpukka.info.

HUOMENNA SE VOI OLLA TOTTA.

Oletko kiinnostunut toimitustyöstä
Simpukka-lehdessä? Kaipaamme lisää tekijöitä erilaisiin lehden
tehtäviin: kirjoittamaan juttuja,
oikolukemaan, valokuvaamaan,
suunnittelemaan tulevia lehtiä
tai vaikkapa kuvittamaan juttuja.
Lehden tekeminen on mielenkiintoista, antoisaa ja kehittävää. Tule
mukaan toimituskuntaamme!
Ota yhteyttä:
johanna.repo@simpukka.info.

Helsinki isännöi Belgiassa päämajaansa pitävän European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Euroopan kongressia heinäkuun alussa 2016.
Messukeskuksessa pidettävään jättikongressiin odotetaan yli 8 000 osallistujaa.
Nelipäiväinen kongressi kokoaa Helsinkiin lisääntymislääketieteen huippututkijoita, asiantuntijoita ja tieteentekijöitä.
Fertility Europe on eurooppalaisten
lapsettomuusjärjestöjen kattojärjestö ja
ESHREn tärkeä yhteistyökumppani. Simpukka-yhdistys taas on Fertility Europen
jäsen, joten olemme mukana ESHRE-kongressissa 3.-6.7. välisen ajan.

Seuraa Simpukkaa somessa:
Facebook: www.facebook.com/
simpukka.info
www.facebook.com/SimpukkaParit

Lapsettomuutta voidaan hoitaa. Yksilölliset hoitomenetelmämme ja kokeneet
asiantuntijamme ovat täyttäneet jo tuhansien toiveet omasta lapsesta. Jos oma
tilanteesi askarruttaa, käänny epäröimättä puoleemme. Aloita joko soittamalla
09 612 2750 tai käymällä osoitteessa mehilainen.fi/felicitas. Sydämellisesti

Twitter: @SimpukkaRy

tervetuloa.

Instagram: simpukkary

Helmiä-blogi: http://www.simpukka.info/
category/helmia/
SlideShare: www.slideshare.net/Simpukka
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Felicitas, Urho Kekkosen katu 4-6 A, Helsinki

Lähemmäksi
ihmistä.
Emme hoida pelkästään kliinistä ongelmaa, vaan
kohtaamme sinut ihmisenä, tunteineen kaikkineen.
Jopa 80% lapsettomuushoidoissa pysyneistä saa
lopulta toivomansa lapsen.
Tervetuloa hoitoomme. Lähetettä ei tarvita.
vaestoliitto.fi/lapsettomuusklinikka

Helsinki
(09) 616 221

Oulu
(08) 535 9600

Turku
(02) 212 0800

