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LAP S E T TOM IE N Y HD ISTYS SIM P U K K A RY:N JÄ S EN LEHTI

Minulla on näkymätön suru
- Simpukka-viikkoa vietettiin
poikkeusoloissa

Koronavirus keskeytti
lapsettomuushoidot

Olet ainutlaatuinen! Boudoir-kuvaus
voimaannuttaa lapsettomuuden äärellä

Fertinova Helsinki ja Jyväskylä
ovat nyt osa hedelmöityshoitoklinikka Ovumiaa

Laadukkaita
lapsettomuushoitoja
- jonottamatta,
ilman lähetettä

Tampere puh. 020 747 9310
Helsinki puh. 020 747 9314
Jyväskylä puh. 020 747 9313
www.ovumia.fi
facebook.com/ovumia
www.fertinova.fi
facebook.com/fertinova
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Simpukka-viikkoa ja Lapsettomien
lauantaita vietettiin tänä keväänä
poikkeuksellisissa merkeissä. Viikon
teemana oli “näkymätön suru”.
Tapahtumia ja kampanjaa toteutettiin
etäyhteyksillä ja sosiaalisessa mediassa.

4 | Terveisiä toimistolta
5 | Pääkirjoitus
6 | Simpukka-viikkoa 2020 vietettiin etänä
9 | Yhteinen vaikuttamistyö kannattaa
– monimuotoisuudesta on tullut näkyvämpi
osa suomalaista perhepolitiikkaa
Monimuotoiset perheet -verkoston toiminta vakinaistuu
seitsemän vuoden hanketyön jälkeen verkoston saavutettua
merkittäviä tuloksia lainsäädäntöön ja palvelujärjestelmään
vaikuttamisessa. Vuonna 2020 päästään vihdoin myös
uudistamaan työelämää monimuotoisten perheiden
näkökulmasta.

6

10 | Boudoir-kuvat voimaannuttavat
lapsettomuuden äärellä
13 | Yhteisöllisyys toteutuu vapaaehtoistyössä
14 | Vanhempien pelot raskaus- ja lapsivuodeaikana
ovat yleisiä tahattoman lapsettomuuden jälkeen
Tahattoman lapsettomuuden kokeneet voivat kokea erilaisia pelkoja
raskauden aikana. Elina Karppinen tutki opinnäytetyöhönsä kymmenen
naisen kirjoituksia raskaus- ja lapsivuodeajan aikaisista peloista.

16 | Lukijan tarina
18 | Tahattomasti lapsettomana työelämässä
19 | Kirja-arvio
20 | Kirjoittamalla voin luoda jotakin uutta
22 | Jäsenkyselystä: Perheellistymisen
mahdollisuudet koetaan rajallisiksi
Selvitimme jäsen- ja kohderyhmäkyselyssä, millaisia esteitä tahattomasti lapsettomat ovat lääketieteellisten syiden ohella kokeneet perheellistymisessä. Monella keskeinen este on kumppanin puuttuminen.
Myös biologinen yhteys toivottuun lapseen on monille erityisen tärkeä.

24 | Simpukka vaikuttaa
26 | Tahaton lapsettomuus, lahjasoluhoidot ja
niihin liittyvien tunteiden käsittely mietityttävät
Helminauharyhmässä

Pauliina Tähkäpää on valokuvaaja, joka tuo naisten tarinoita esiin
boudoir-kuvien avulla. Oma lapsettomuuden kokemus synnytti halun
kuvata tahattomasti lapsettomia
naisia. "Merkityksellisintä on se, että
asiakas näkee itsensä sellaisena kuin
minä hänet näen; kauniina ja ainutlaatuisena", Tähkäpää toteaa.
Kuva: Susanna Nordvall
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30 | Lapsettomuuteen erikoistuneet terapeutit
31 | Kolumni: Kun koeputkihomma ei mene ihan putkeen
32 | Uutiskatsaus
34 | Vertaistukiaukeama
36 | Uusi tilanne ja tutkimusten puute koronaviruksesta
pysäytti lapsettomuushoidot
Kevään koronaviruspandemia vaikutti tahattomasti lapsettomien hoitoihin ympäri maailmaa, myös Suomessa. ESHRE suositteli lapsettomuushoitojen keskeyttämistä maaliskuussa, mutta jo huhtikuun lopulla
hoitoja käynnisteltiin uudelleen. Lue lisää pandemian vaikutuksista
myös sivulta 24.

37 | Kuinka voimme auttaa
38 | Simpukassa tapahtuu
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Terveisiä etätoimistolta!
poikkeusoloissa ja poikkeuksellisesti etätyöpisteelläni kotitoimistossa. Koko Simpukan toimiston väki siirtyi
maaliskuun puolivälissä kotitoimistoon. Farkut vaihtuivat verkkareihin
ja yhteisen pöydän äärestä siirryttiin kahvittelemaan eli zumpittelemaan
videovälitteisesti ZOOM.us-sovelluksen avulla. Huomasimme, että myös
etätyössä on tärkeää vaihtaa kuulumisia työkavereiden kanssa.
Koronaepidemian vuoksi kaikki Simpukan kasvokkainen vertaistuki
jäi tauolle poikkeustilan ajaksi. Koska tiedämme, miten tärkeää vertaistuki on, lähdimme viipymättä tarjoamaan vertaistukea videotapaamisten
muodossa Zoomissa. Ensimmäiset videotapaamiset järjestettiin jo toisella
poikkeustilaviikolla ja kokemukset niistä olivat pelkästään positiivisia.
Tuntui hienolta nähdä, kuinka ennakkoluulottomasti korvaamattomat
vertaisohjaajamme lähtivät tarjoamaan vertaistukea videotapaamisina
omalle ryhmälleen. Ilman tärkeitä ja aktiivisia vapaaehtoisiamme se ei
olisi ollut mahdollista!
Koronaepidemia vaikutti monien lasta toivovien jo suunniteltuihin
ja jopa käynnissä oleviin lapsettomuushoitoihin. Vaikka maassa on poikkeustila, se ei kuitenkaan poista sitä, että tahaton lapsettomuus tuntuu ja
saa tuntua edelleen raskaalta kokemukselta. Vaikeina aikoina on tärkeää
huomata, että yksin ei tarvitse pärjätä ja että vertaisten kanssa lapsettomuuden surua on hieman helpompi kantaa.
Tämä poikkeuksellinen kevät vahvisti meille Simpukassa sen, että
olemme järjestönä hyvin digiorientoitunut ja perustehtävämme, eli tahattomasti lapsettomien tukeminen ei horju, vaan vahvistuu. Nyt kun aurinko
jo paistaa, antavat sen lämmittävät säteet lempeää toivoa sen suhteen, että
tästä selvitään, ei yksin vaan yhdessä!
KIRJOITAN TÄTÄ TERVEHDYSTÄ

Terveisin,
Jenni Huhtala
hankesuunnittelija, Helminauha-hanke

PÄÄKIRJOITUS l

Onneksi on paikka, johon
jokainen meistä saa kuulua,
saa tulla ja jossa saa ymmärrystä
särkyneen siiven kanssa
elämiseen.

Minä ja muut – jag och andra?
med en vinge, som vi inte kan flyga med,
som blir en börda för oss, som vi måste smyga med. Vi hade
nog alla kunnat flyga, om inte alla självutnämnda vicevärdar,
skolmästare, konstaplar, och alla dom praktiska, taktiska, nitiska,
kritiska, anemiska, akademiska felfinnarna med pekpinnarna hade
sagt: Du kan inte flyga! Håll dig på marken din envingade jävel!
Och drömmer du ens om att våga, med ett enda vingeslag, pröva
din flygförmåga, så tar vi din vinge en dag! Vi går alla omkring
med en vinge, en dröm, en längtan, en sång. Tänk om alla våra
vingar finge flyga tillsammans en gång! – Kent Andersson, Vinge
Lapsettomana on helppo yhtyä Anderssonin runoon, jossa
toivo saa siiven muodon. Lentokelvoton siipi. Lentokelvoton,
koska yhteiskunta on meille näin sanonut. Kommenteillaan sitä
kelvottomaksi rikkonut. Et sinä riitä, kun sinusta ja elämästäsi
puuttuu osa. Ja sanat (konkreettiset tai rivien väleissä olevat) jotka ympäristöistämme kuuluvat satuttavat ja rikkovat ennestään
särkynyttä sydäntä, välillä tyhjältä tuntuvaa elämää ja joskus niin
heikkoa itsetuntoa.
Lapsettoman paikka yhteiskunnassa tuntuu joskus olevan
hukassa. Miten voimme lentää, kun niin moni asia vetää meidät
alas? Missä on minun paikkani – oli siipeni rikki tai ei? Miten
pystyisin rakentamaan elämäni merkityksellisyyttä tai rikkautta,
vaikka viesti välillä on, ettei lapseton yhteiskunnassamme riitä,
VI GÅR ALLA OMKRING

kuulu, ole osa joukkoa? Vaikka rikkoutunut siipi on välillä niin
raskas, saanko silti unelmoida, silti lentää, silti katsoa kauas tulevaisuuteen ja elää omanlaista elämää?
Den vinge vi bär på har olika tyngd i olika tidpunkter av
vägen vi går, delvis beroende på hur vi behandlas av omgivning
och samhälle. Många saker finns kvar att påverka – där barnlösa
tvingas arbeta mer, jämka mer, förstå mer – då man inte har barn
att skynda hem till. Och förståelsen, den är beklagligt dålig ibland.
Så hur hittar man plats då, trots allt?
Onneksi on paikka, johon jokainen meistä saa kuulua, saa
tulla ja jossa saa ymmärrystä särkyneen siiven kanssa elämiseen.
Yhteisö, jossa sama rikkoutunut unelma yhdistää, ja joka antaa
mahdollisuuksia vertaistukeen. Kun välillä tuntee jäävänsä ulkopuolelle, on hyvä löytää muista vertaisista lohtua.
Var du än finns, i samhället och i din barnlöshetsprocess, hoppas jag att du via Simpukka hittar känslan av att du inte är ensam
om de många känslor samhället ställer oss barnlösa inför. Och
trots bruten vinge kan vi flyga, tillsammans. Också ett liv som
barnlös har samma värde, fast samhället inte alltid signalerar det.
Katja
Kirjoittaja on Simpukan puheenjohtaja.

Simpukan helmi
Simpukan puheenjohtaja (2017 - 2019) Minna Wikström vei toimikaudellaan Simpukkaa uuteen suuntaan kohti asiantuntijuuden ja
vaikuttamistyön roolin vahvistamista. Minna kirjoitti ahkerasti mielipidekirjoituksia ja vastineita Simpukalle tärkeistä kysymyksistä,
antoi kasvonsa tahattomalle lapsettomuudelle useissa haastatteluissa, ja toimi useissa vapaaehtoistehtävissä Simpukassa ennen
puheenjohtajuutta ja sen jälkeen. Lisäksi hän luotsasi hallitusta varmalla ja turvallisella otteella, josta jää jälki Simpukan tulevaisuuteen.

Simpukka-yhdistys myöntää Simpukan Helmen henkilölle tai taholle, joka on edistänyt lapsettomien hyvinvointia yhteiskunnassamme.
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Tämän vuoden Simpukka-viikolla 4.-10.5. ja jo 27. kertaa vietettävänä Lapsettomien lauantaina muistutettiin,
että lasten saanti ei ole itsestäänselvyys. Tahaton lapsettomuus on näkymätön, mutta pitkäaikaista surua
aiheuttava kokemus, johon tarvitaan tukea ja apua. Viikon aikana lapsettomuuden näkymätön suru tuli
näkyväksi videoin, kuvin ja tarinoin eri medioissa.
TEKSTI ANNIINA VALKONEN KUVAT SIMPUKKA-YHDISTYS
Viikon aikana julkaistiin #näkymätönsuru-videot, jotka ovat
katsottavissa Simpukka-yhdistyksen Youtube-tilillä.

S

impukka-viikkoa vietettiin
tänä vuonna
poikkeuksellisesti kokonaan
virtuaalisesti. Viikon
aikana jaettiin tietoa
tahattomasta lapsettomuudesta ja järjestettiin
etätapahtumia Zoomissa.

Psykologi Mirka Paavilaisen luento lapsettomuuden
surusta keräsi suuren yleisön. Tarjolla oli laadukas
paketti tietoa lapsettomuuden surun erityispiirteistä,
suremisesta ja työkaluista tunteiden kohtaamisessa.
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Helminauha-hanke järjesti
7.5. Helmin päivänä Zoomissa
etätapaamisen lahjasoluilla
lasta toivoville ja lapsen saaneille.
Hanketyöntekijät Piia Savio ja
Jenni Huhtala vastasivat heille
yleisimmin esitettyihin lahjasoluteemaisiin kysymyksiin.
Tapaamisen koettiin vahvistavan
normaaliuden tunnetta ja sitä,
että kuuluu joukkoon, ja mikä
tärkeintä, osallistujat
kokivat saavansa omille
pohdinnoilleen vahvistusta.

Ethän kysy keneltäkään,
onko hänellä lapsia, milloin
hänelle tulee lapsia tai miksi
hänellä ei ole lapsia. Kysy
mieluummin, keitä hänen
perheeseensä kuuluu. Tällöin
vastaaja saa itse määritellä
perheensä kokoonpanon
ilman ennakko-oletuksia.

Jo perinteeksi muodostunut Lapsettomien lauantain brunssi
järjestettiin myös etänä Zoomin välityksellä. Simpukan puheenjohtaja
Katja Helenelund avasi tilaisuuden koskettavalla puheella.
Meri-Maaria Kivekäs tarjosi live-musiikkiesityksen. Jännitystä brunssille
toi Kahoot!-visa. Virtuaalinen pöytä oli täynnä erilaisia brunssitarjoiluja,
joista jaettiin kuvia ja kuvailuja somessa sekä Zoomin chatissa.

Kiitos kaikille
Simpukka-viikkoon
osallistuneille! Ilman teitä ei
tämäkään Simpukka-viikko
olisi onnistunut!
#Näkymätönsuru
tuli näkyväksi myös
Simpukan Instagramin
tarinoissa. Kysyimme
seuraajilta miten he
kuvaavat näkymätöntä
surua ja millaiset sanat
lohduttavat. Tässä muutamia vastauksia.

Keskustelu lapsettomuudesta voi
olla vaikeaa. Ratkaisuehdotuksia ja
vinkkejä tilanteeseen ei juuri
kaivata, mutta kuuntelevalle
korvalle, hiljaiselle myötätunnolle ja empatialle on tilaa.
Lapsikeskustelu on hyvä käydä
aina lapsettoman aloitteesta.

Tahattomasti lapsettoman
voi olla vaikea pukea sanoiksi,
miltä lapsettomuus tuntuu.
Läheisen voi olla vaikea
tietää, mitä tehdä tai sanoa.
Lapsettomien kanssa olemiseen
ei onneksi tarvita erityisiä tietoja
ja taitoja. Neuvojen sijaan kaivataan lohtua ja ymmärrystä.

Simpukka-viikko päättyy
äitienpäivään, joka on monelle
yksi vuoden vaikeammista päivistä.
Haluamme muistuttaa, että moni
jakaa saman tunteen.

Simpukka 2 | 2020
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Saksittua
Syksyllä 2018 Maria sanoi yhtenä iltana miehelleen: Tämän täytyy riittää. En jaksa tätä
enää.
Lapsettomuushoidot eivät olleet auttaneet.
Kuukautiset olivat taas alkaneet.
Puoliso vastasi ymmärtävänsä ja olevansa samaa mieltä. Heistä ei tulisi äitiä ja isää,
vaikka sitä he olivat toivoneet enemmän kuin
mitään muuta.
Maria ja puoliso päättivät lopettaa lapsettomuushoidot.
Entisen kansanedustajan Maria Lohelan
haastattelu, Kodin kuvalehti 8/8.4.2020

“Puhuimme, että meillä on turvallinen tilanne ja taloudellista hyvinvointia, joten aika olisi kypsä lapsen hankkimiselle….. Hankkiminen
olikin sitten väärä sana, kun ei lasta tullut. Sellainen lopputulema ei aluksi edes juolahtanut
mieleeni.”
Entinen kansanedustaja Maria Lohela,
Kodin kuvalehti 8/8.4.2020

Kun Maria katsoo puhemieskuvaa itsestään,
hän näkee siinä surua.
“Olin edellisenä päivänä saanut jälleen tietää
lapsettomuushoitojen epäonnistumisesta.
Minussa on kuvassa tyyneyttä ja rauhaa, mutta näen silmissäni myös surumielisyyden.”

Akatemiatutkija Riikka Homanen Tampereen
yliopistosta tutkii parhaillaan, miksi Suomesta
tuli näin houkuttava kohdemaa.
Tutkija Riikka Homasen haastattelu,
YLE verkkouutinen 7.3.2020

Entinen kansanedustaja Maria Lohela,
Kodin kuvalehti 8/8.4.2020

Voiko ulkomaalaisten kiinnostus vähentää
suomalaisten mahdollisuuksia saada hedelmöityshoitoja?

Kävimme lapsettomuushoidoissa, mutta emme näe tarvetta palata yksityiskohtiin
enää sen kummemmin. Olemme kokeneet
lapsettomuuden kivut, ja voimme ymmärtää
lapsettomuudesta kärsiviä.

Tutkija ei usko, että suomalaiset jäävät ilman
hoitoa, koska klinikat ovat profiloituneet Suomessa eri tavalla. Aikaisemmassa tutkimuksessa Homanen havaitsi, että jonoja ei juurikaan ollut matkustajia hoitavilla klinikoilla.
Tämä on yksi syy, mikä vetää ulkomaalaisia
Suomen hedelmöityshoitoihin.

Kari Kanala ja Milla Mäkitalo,
Kodin kuvalehti 8/8.4.2020

Suomalaisten naisten lahjoittamat munasolut
kiinnostavat ulkomailla. Suomeen tulee vuosittain muutamia satoja ihmisiä lahjamunasoluilla tehtäviin hoitoihin.
Suurin osa tulijoista on muista Pohjoismaista, etenkin Ruotsista ja Norjasta. Myös jotkut
ulkomailla asuvat suomalaiset ovat kiinnostuneet synnyinmaansa hedelmöityshoidoista.

Tutkija Riikka Homasen haastattelu,
YLE verkkouutinen 7.3.2020

Nauravainen Ari kantaa sisällään suurta surua lapsettomuudesta. Nuorempana hän näki
itsensä kolmen lapsen isänä, mutta nyt olisi
onnellinen, jos saisi edes yhden lapsen.
– Lapsettomuus kirpaisee erityisesti silloin,
kun näkee muita isiä ja lapsiperheitä.
Kertoo Ari, 43, Lapsi tuntemattoman
kanssa ohjelman esittelyssä,
Iltalehti 6.3.2020

Yhteinen vaikuttamistyö
kannattaa
– monimuotoisuudesta on tullut näkyvämpi
osa suomalaista perhepolitiikkaa
Simpukka ry on yksi kymmenestä perhejärjestöstä, jotka muodostavat Monimuotoiset perheet -verkoston. Yhteisen vaikuttamistyön tavoitteena on ollut edistää perheiden yhdenvertaisuutta
lainsäädännössä, palveluissa ja työelämässä. Seitsemän vuoden
aikana sanaparista ”monimuotoiset perheet” on tullut vakiintunut
osa suomalaista perhepolitiikkaa.
TEKSTI SARA MÄKÄRÄINEN KUVAT MONIMUOTOISET PERHEET -VERKOSTO

P

erheet ovat aina olleet tavalla tai
toisella monimuotoisia. Uusi kaksikymmentäluku on kuitenkin siinä mielessä poikkeuksellinen, että
perheiden monimuotoisuudesta puhutaan
Suomessa enemmän kuin koskaan. Perheoikeuksia on laajennettu uusille ryhmille ja lakihankkeissa otetaan huomioon eri perheryhmien näkökulmat. Palveluiden kehittämisessä
kuullaan monenlaisia perheitä ja työpaikat
ylpeilevät perheystävällisillä käytännöillään.
Ymmärrys perheiden monimuotoisuudesta
on lisääntynyt.
Myönteinen kehityskulku on monen asian
summa. Poliittinen ilmapiiri on ollut suotuisa
ja yhdenvertaisuusajattelu lyönyt läpi. Uudet
viestintäkanavat ovat rikastuttaneet julkista keskustelua sekä hyvässä että pahassa.
Maahanmuuton ja esimerkiksi uusperheiden
määrän lisääntyminen on ohjannut
tarkastelemaan perhettä uudella tavalla.
Myös Monimuotoiset perheet
-verkostolla on ollut merkitystä
osana edellä kuvattua kehitystä.
Kymmenen järjestöä on yhteisvoimin pitänyt ääntä siellä, missä se
on tuottanut tulosta. Verkoston vahva asiantuntemus on avannut ovia
paikkoihin, joissa päätöksiä tehdään
ja palveluita kehitetään. Järjestöjen
yhteisesti jaettuja tavoitteita on ollut
vaikea ohittaa, sillä verkosto edustaa tilastojen valossa yli kolmasosaa
suomalaisista perheistä.

Perheeseen liitetyt normit kaipaavat
edelleen ravistelua
Uusi kaksikymmentäluku tarkoittaa uutta
lukua myös Monimuotoiset perheet -verkostolle. Vuonna 2013 käynnistynyt yhteisen
vaikuttamistyön hanke, Kaikkien perheiden
Suomi, paketoitiin vuoden 2019 lopussa.
Hankkeen loppuarvioinnissa todettiin, että:
”Verkoston vaikuttamistyö on ollut tuloksellista ja perheiden yhdenvertaisuus on
vahvistunut hankkeen aikana.”
Avoimia kysymyksiä on kuitenkin edelleen paljon. “Kenestä puhumme, kun puhumme perheestä? Kenen tarina jää edelleen kuulematta? Miten varmistamme, että jokainen
saa tarvitsemansa palvelut yhdenvertaisesti ja
oikea-aikaisesti?” Perheeseen ja perheellistymiseen liittyy edelleen oletuksia ja normeja,
jotka kaipaavat ravistelua.

Tästä syystä verkoston yhteistä vaikuttamistyötä haluttiin jatkaa. Yhteistyön hyödyt oli tunnistettu verkostoon kuuluvien järjestöjen lisäksi myös rahoittajan suunnalla.
Juhlistamaan päästiin joulukuussa 2019, kun
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEA myönsi verkoston toiminnalle toistaiseksi voimassa olevan rahoituksen.
Kohti monimuotoisuuden
huomioivaa työelämää
Hanke päättyi, mutta toiminta jatkuu – Monimuotoiset perheet -verkoston tavoitteena
on jatkossakin kaikkien perheiden Suomi.
Koronakriisistä huolimatta verkostossa luonnostellaan parhaillaan kuntavaalitavoitteita ja
vaikutetaan muun muassa sosiaaliturvauudistukseen. Helmikuussa hallitukselle jätettiin kirjallinen kysymys hedelmöityshoitojen
yhdenvertaisesta saatavuudesta.
Luvassa on myös uusia aluevaltauksia.
Huhtikuussa palkatun kolmannen työntekijän
voimin verkosto suuntaa katseensa entistä
vahvemmin työelämän suuntaan. Lainsäädännöllisten uudistusten ja palveluihin liittyvän kehittämisen lisäksi haluamme, että
jokaisella olisi tilaa olla oma itsensä myös
työpaikalla. Millaisia käytäntöjä työpaikoilla
tulisi olla esimerkiksi lapsettomuushoitoihin
liittyvien poissaolojen suhteen? Miten luoda
työelämään käytäntöjä, jotka huomioivat perhetilanteet?
Muun muassa näihin kysymyksiin paneudumme jatkossa. Näiden
ja verkoston muiden tavoitteiden
osalta odotamme yhteistyötä myös
simpukkalaisten kanssa.
Ollaan siis kuulolla ja toivotetaan uusi kaksikymmentäluku tervetulleeksi!
Kirjoittaja toimii erityisasiantuntijana Monimuotoiset perheet
-verkostossa.
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Boudoir-kuvat voimaannuttav
Pauliina Tähkäpää on Liedosta kotoisin oleva
valokuvaaja, joka haluaa tuoda boudoir-kuvillaan
esiin erilaisten naisten tarinoita ja heidän
ainutlaatuista kauneuttaan.
TEKSTI ANNI MALINIEMI KUVA PAULIINA TÄHKÄPÄÄ JA SUSANNA NORDVALL

T

urkulaiseen kahvilaan saapuu
tummahiuksinen, iloisen näköinen nainen. Jämäkän kädenpuristuksen takaa löytyy Pauliina

Tähkäpää.
Pauliina on 31-vuotias valokuvaaja Sauvosta. Hän on alun perin kotoisin Liedosta,
mutta asuu Sauvossa miehensä ja edellisestä
suhteesta saadun 9-vuotiaan pojan kanssa.
Työkseen Pauliina kuvaa boudoir-valokuvia,
vapaa-ajallaan hän keskittyy sisustamiseen ja
urheiluun. Sisustusvimman iskiessä Pauliina
pistää tohinaksi, joskus jopa niin nopeasti,
että miehen täytyy häntä hieman jarrutella.
Pauliina kertoo olevansa heistä se spontaanimpi osapuoli, kun mies taas tasapainottaa
suhdetta rauhallisuudellaan.
Pauliinalle koti on turvasatama, jossa
viihdytään liikkuvan työn vastapainona. Muutama vuosi sitten ostetussa omakotitalossa
olisi tilaa uudelle perheenjäsenelle, jota ei
toiveista huolimatta ole vielä kuulunut. Pauliina tuli viime vuonna IVF-hoidon tuloksena
raskaaksi, mutta valitettavasti raskaus päättyi
keskenmenoon.
– Olemme toivoneet lasta parin vuoden
ajan. Lapsettomuus on raskas prosessi, tällä hetkellä odotamme lapsettomuushoitojen
jatkumista. Työ on minulle suuri voimavara
tässä tilanteessa, saan sen kautta energiaa.
Myös mieheni ja lapseni kanssa vietetty aika
auttaa minua jaksamaan.

Pauliina ohjaa kuvaustilanteessa Essiä.
Kuva Susanna Nordvall.
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vat lapsettomuuden äärellä
Osa-aikaisesta hääkuvaajasta
päätoimiseksi boudoir-kuvaajaksi
Valokuvaajana Pauliina on toiminut reilut
neljä vuotta, ensin hän toimi juhlakuvaajana,
kunnes siirtyi lähes kaksi vuotta sitten tekemään boudoir-kuvauksia. Valokuvaamisen
taidon hän on opetellut itsenäisesti, saaden
kuitenkin tukea kollegoiltaan.
– Olen luova ihminen, tekninen puoli ei
varsinaisesti ole minun juttuni. Kuvaustyylini
on luonnollinen enkä esimerkiksi silottele
ryppyjä tai muokkaa ihmisten vartaloita.
Alun perin idea boudoir-kuviin lähti huomenlahjakuvauksista, joita otettiin puolisoa
varten. Pauliinan ensimmäiset boudoir-kuvaukset olivatkin appivanhempien mökillä,
joihin hän sai ystävänsä malliksi.
– Oli hyytävän kylmä ja meillä oli lämpö
peitot käytössä. Nykyään ensimmäiset kuvaukset lähinnä naurattavat, vaikka kuvat ovatkin ihania ja ystäväni on niissä todella kaunis.
Portfolion kokoamisen jälkeen, asiakkaiden lisääntyessä hän perusti oman yrityksen
ja on tehnyt kuvausta päätyökseen siitä asti.

Tarinoita kuvauksien takana
Pauliina uudisti brändinsä tammikuussa ja
haki brändikuvauksiin neljää naista, joilla
jokaisella on oma tarinansa. Pauliina halusi
kuvillaan tuoda esille naiseutta ja siihen liittyviä tarinoita, ei pelkästään kauniita alusvaatekuvia. Lapsettomuuden ja siihen liittyvien
toiveiden ja surun ollessa Pauliinalle henkilökohtainen aihe, hän toivoikin löytävänsä
kuvauksiin naisia, jotka olisivat valmiina
jakamaan omat lapsettomuuden kokemuksensa. Erityisesti hän halusi tuoda kuvauksissaan
ilmi, että lapsettomuus ei määrittele naiseutta
tai naisen arvoa.
Kuvauksissa oli mukana muun muassa
Aino, joka ei voi saada omia biologisia lapsia
sekä Essi, jolla oli takanaan keskenmeno ja
lapsettomuutta. Ainon ja Essin tarinat toimivat
parhaimmillaan vertaistukena myös muille
samassa tilanteessa eläville.
– Julkaisin Simpukan ryhmässä kuvat
ja niihin liittyvät tarinat. Sain niistä paljon
kiitosta ja kannustavaa palautetta. Moni koki, että lapsettomuus on tarpeellista tuoda
esille, sillä siitä puhutaan aivan liian vähän.
Olen erittäin otettu, että Aino ja Essi halusivat tuoda omat tarinansa julki juuri minun
brändikuvauksieni kautta.

"Kokemuksena kuvaus oli
voimaannuttava ja sen avulla
minun oli helpompi nähdä itseni
juuri täydellisenä, sellaisena kun
olen nyt. – Essi"

Aino ja Pauliina
matkustivat yhdessä
Leville kuvaamaan
muotokuvia
ruska-aikaan.
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Palautteista voimaa
Joillekin Pauliinan kuvattaville boudoir-kuvaukset ovat käänteentekeviä hetkiä elämässä,
taustalla voi olla vuosia jatkunutta epävarmuutta. Kuvien kautta moni on nähnyt itsensä
uudella tavalla ja itsetunto on parantunut.
– Paras palaute on se, että asiakas näkee
itsensä kauniina. Voi olla, että kuvattavat ovat
itse ajatelleet olevansa vastenmielisiä, mutta
kuvausten jälkeen mielipiteet muuttuvatkin
ja asiakas sanoo ”Wau, näytänpä hyvältä!”.
Ymmärrän, miten tärkeää on saada tuntea
olonsa kauniiksi. Merkityksellisintä on se,
että asiakas näkee itsensä sellaisena kuin
minä hänet näen; kauniina ja ainutlaatuisena.
Parempaa hetkeä kuvien ottamiselle
ei ole kuin juuri nyt
Boudoir-kuvissa esiinnytään usein vähäpukeisena, mutta Pauliina vinkkaa, että kuvauksiin voi tulla vaikka neuleessa ja farkuissa, jos

siltä tuntuu. Asiakaslähtöisyys on Pauliinalle
tärkeintä ja hän haluaakin muuttaa boudoirkuvauksia siihen suuntaan, että kuvaukset
tehdään asiakasta itseään varten, juuri sellaisina kuin asiakas haluaa.
– Boudoir-kuvaukset kuuluvat kaikille
ikään, painoon tai ihonväriin katsomatta.
Haluan tuoda esille kehopositiivisuuden ja
itsensä rakastamisen parhaat puolet.
Kuvauksia pohtivalle Pauliinalla on
selkeät vinkit; ”Unohda laihduttaminen ja
kuviin valmistautuminen, olet täydellinen
juuri tuollaisena kuin olet. Ei ole olemassa
parempaa hetkeä kuvien ottamiselle kuin
nyt. Sopivaa hetkeä kuvauksille voi odottaa koko loppuelämän, tai sitten unohdetaan
yhdessä ulkonäköpaineet ja luodaan yhdessä
juuri sinulle sopivat kuvaukset! Kauneus ja
arvokkuus välittyvät kuvista joka hetkenä,
joten opetellaan yhdessä rakastamaan ja
arvostamaan itseämme.”

Pauliina Tähkäpää,
31-vuotias

Valokuvaaja, erikoistunut boudoir-kuvauksiin
Sijainti Sauvo, Turun seutu
(kuvauksia järjestetään myös
muualla toiveiden mukaisesti)
Nettisivu
https://fi.womankindboudoir.
com/
Instagram: womankindboudoir
Yhteys:
hello@pauliinatahkapaa.com

Paras palaute on se, että asiakas
näkee itsensä kauniina.
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Yhteisöllisyys toteutuu
vapaaehtoistyössä
Vapaaehtoistyö palkitsee tekijänsä
hyvällä mielellä. Sitä kautta löytää
uusia ystäviä, ja kokee yhteisöllisyyttä.
TEKSTI PIRJO LÄÄPERI KUVA PIXABAY

K

un ihminen saa käyttää omaa
osaamistaan yhteiseksi hyväksi,
se antaa merkityksen tunteen
elämään. Vapaaehtoiselle on tärkeää, että toiminta tuntuu merkitykselliseltä,
ja sen kautta pääsee sosiaaliseen verkostoon.
Myönteisyyden voima innostaa mukaan.
Samat kokemukset yhdistävät
Simpukka-yhdistyksen jäseniä yhdistää lapsettomuuden kokemus. Lapsettomuus on
edelleen vaiettu suru, jota ulkopuolisten on
vaikea ymmärtää. Keskusteluryhmissä voi
jakaa raskaitakin tuntemuksia, ja saada vertaistukea saman kokeneilta. Ryhmän jäsenet
ymmärtävät toisiaan jo puolesta sanasta. Kun
joku kertoo menevänsä ensi viikolla IVF:ään,
ei tarvita pitkiä selityksiä, koska muut tietävät, mistä on kysymys. Heiltä voi saada myös
lisätietoa tutkimuksista ja hoidoista.
Tutkimusten mukaan useampi kuin joka
kolmas suomalainen osallistuu johonkin vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi puolet suomalaisista, jotka eivät ole mukana toiminnassa,
olisi halukkaita osallistumaan, jos heitä pyydettäisiin. Tässä on mahtava tilaisuus saada
lisää toimijoita mukaan.
Paras tapa saada ihmisiä mukaan, on pyytää tuttavaa osallistumaan. Samalla perustellaan, miksi juuri sinä sovit tähän tehtävään.
Isot kampanjat ovat harvoin tehokkaita, professori Anne Birgitta Pessi Helsingin yliopistosta sanoo. Hän on tutkinut vapaaehtoisten
osallistumista.
Auttamisen halu motivoi
Kysyttäessä, miksi ihmiset osallistuvat vapaaehtoistyöhön, yleisin vastaus on halu auttaa.

Verkostot ovat vapaaehtoistoiminnassa onnellisuuden ja hyvän elämän sekä sosiaalisen
liiman lähteitä.
Vapaaehtoisten verkostossa osallistujat
kokevat iloa, luottamusta ja merkitystä jutellessaan toisten kanssa työn lomassa. Luottamusta lisää tieto siitä, että on paikka, josta saa
apua sitä tarvitessaan, Pessi jatkaa.
Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistoiminnan koetaan edistävän omaa hyvinvointia ja
antavan varmuuden tunnetta. Toimintaa pidetään antoisana, ja siinä voi toteuttaa itseään.
Vapaaehtoinen haluaa auttaa ja edistää toisten
hyvinvointia tai vastata jonkun erityisryhmän
avuntarpeeseen. Hän toivoo auttamisen leviämistä, ja kokee saavansa tukea ja vuorovaikutusta. Auttamista perustellaan myös oman
luonteen tai elämänkokemusten pohjalta.
Simpukka-yhdistyksestä löytyy erilaisia
vapaaehtoistehtäviä osallistujien taitojen ja
kiinnostuksen mukaan. Vapaaehtoisia tarvitaan muun muassa vertaisohjaajiksi eri
ryhmiin ja Simpukka-lehden toimitukseen.
Toimintaan toivotaan myös lisää miehiä.
Vapaaehtoistehtävissä voi käyttää taitojaan
ja tietojaan, ja oppia uutta. Vertaisohjaajat
saavat koulutusta tehtävään.

Kaipaamme vapaaehtoisia
lisää mm:
• Vertaisryhmien vertaisohjaajia
eri puolille Suomea
• SimpukkaParit-parisuhdetoiminnan vertaisohjaajia
• SYKE-aktiiveja lopullisesti
lapsettomien toimintaan
• Simpukka-chatien vertaisohjaajia
• Simpukan Facebook-ryhmien
moderaattoreita
• Simpukka-lehden toimituksen
jäseniä
LISÄTIETOA
Vapaaehtoismahdollisuuksista
voi tiedustella Simpukan
vertaistukikoordinaattori
Anniinalta,
anniina@simpukka.info
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Yhteiskunnassamme vallitsee olettamus siitä, että raskaana
oleva nainen on onnensa kukkuloilla, hehkuen kauneutta ja
onnea. Kun lapsettomuushoitojen tuloksena raskaustestiin
ilmestyy kaksi viivaa, voi raskaus olla aivan muuta, kuten
pelkoa ja huolta.

TEKSTI ELINA KARPPINEN KUVA 123rf

T

ein terveydenhoitajaopintoihini
liittyvän opinnäytetyön, jossa
tutkin, millaisia pelkoja raskaana
olevilla on hedelmöityshoidoilla
alkaneessa raskaudessa. Tutkimukseen osallistui kymmenen vapaaehtoista naista, jotka

olivat kärsineet tahattomasta lapsettomuudesta. He kirjoittivat muistelman omasta raskausja lapsivuodeajastaan ja kertoivat, millaisia
pelkoja heillä oli. Osallistujat raportoivat
erilaisista peloista eri raskauden vaiheissa.
Suurimpana pelkona oli pelko vauvan me-

nettämisestä. Tämä alkoi jo heti positiivisen
raskaustestin jälkeen, jolloin moni kertoi pelkäävänsä keskenmenoa. ”En uskaltanut iloita
enkä nauttia, koska pelkäsin keskenmenoa”.
Monet vastaajat kertoivat pelänneensä
myös erilaisia verenvuotoja, jotka helposti

”En uskaltanut iloita
enkä nauttia, koska
pelkäsin keskenmenoa”.
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yhdistettiin alkuraskaudessa keskenmenoon.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että verenvuotoja
pelkäsivät myös he, joilla niitä ei ollut, eivätkä
he olleet kokeneet aiempia keskenmenoja.
Moni oli kohdannut terveydenhuollon negatiivista suhtautumista alkuraskauden verenvuotoihin. ”Tuomio” keskenmenosta oli
tullut ilman tilanteen tarkempaa tutkimista.
”Minua ahdisti mennä vessaan. Pelkäsin,
että pyyhittäessä huomaisin vuotavani verta”.
Raskauden edetessä loppua kohti, vastaajat kertoivat pelänneensä kohtukuolemaa.
Tämä näkyi esimerkiksi lisääntyneenä liikkeiden tarkkailuna, toiveena sektiosta tai
synnytyksen käynnistämisestä. ”Pelkäsin
kohtukuolemaa. Tai että minulle tai vauvalle käy jotain synnytyksessä, enkä saa vauvaa
elävänä syliini”.
Pelko vauvan menettämisestä tuli esille
niin raskausaikana kuin vauvan synnyttyä.
Menettämisen pelko ei automaattisesti liittynyt vauvan menehtymiseen, vaan se liittyi
myös tunteeseen, ettei äiti pysty suojelemaan
lastaan. Tämä näkyi vastaajien tarinoissa pelkona epävarmuudesta. Epävarmuus näkyi
esimerkiksi siten, että vauvan tarvikkeiden
ja tavaroiden hankintaa venytettiin mahdollisimman pitkälle ja hankitut tavarat pidettiin
pitkään piilossa. ”Jokaisen hankinnan kohdalla pelkäsin, että se tullaan palauttamaan,
koska lapselle tapahtuu jotain”.
Vanhemmuuteen liittyvät pelot
Tutkimuksessa esiin nousi äidin henkinen
hyvinvointi. Moni kertoi hankkineensa kotiin oman doppler-laitteen, jolla pystyi hetkeksi rauhoittamaan mieltä vauvan sydän
ääniä kuunnellessa. Toiset taas kertoivat
käyneensä yksityisellä klinikalla ylimääräisissä ultraäänitutkimuksissa saadakseen varmuuden, että kaikki oli kunnossa. Henkiseen
hyvinvointiin liittyi vauvan synnyttyä kiitollisuus. Tämä tuli esille mm. siten, että äidit
eivät uskaltaneet tuoda esille omaa väsymystään. ”Olin niin väsynyt henkisesti, mutten

pystynyt myöntämään sitä kenellekään. Itse
olin lapsen halunnut ja itse sen myös hoidan.
Ei ollut lupaa valittaa.”
Moni vastaaja kertoi, että raskausaikana
kiintymyssuhteen muodostaminen ja äidillisten tunteiden herääminen tuntui haastavalta.
Oli helpompi olla kiintymättä vauvaan, jolloin
mahdollisesta menetyksestä selviäisi helpommalla. Lahjasoluja käyttäneet kertoivat miettineensä paljon sitä, tuntuisiko vauva omalta ja
heräisivätkö tunteet vauvaa kohtaan heti sen
synnyttyä. ”Neuvolassa kysyttiin ajatuksia ja
tuntemuksia siitä, millainen vauva olisi. No
en minä tiedä. Ihan sama minulle, kunhan
saisin sen elävänä syliini.”
Synnytykseen liittyvät pelot
Tutkimuksessa vastaajat kertoivat pelänneensä ennenaikaista synnytystä. Tästä syystä
moni kertoikin laskeneensa viikkoja ja päiviä
siihen hetkeen, jolloin vauvalla olisi hyvät
mahdollisuudet jäädä eloon, mikäli raskaus
päättyisi ennenaikaiseen synnytykseen. Ennenaikaiseen synnytykseen liittyi myös pelko
vauvan keskosuudesta.
Tutkimuksessa vastaajat kertoivat, että itse synnyttäminen ei heitä pelottanut. Ennemmin pelkoa aiheutti se, etteivät he voineet itse
päättää asioista tai heidän toiveitaan ei kuultaisi. Tästä syystä moni kertoi pelänneensä
sektiota tai joutuvansa siihen. Moni vastaaja
oli ohjattu synnytyspelkopolille, jossa heidän
pelkojaan oli vähätelty tai niitä ei oltu ymmärretty. ”Vähän ennen rakenneultraa huoleni
synnyttämisestä alkoi. Pelkäsin toimenpiteitä
ja henkilökunnan puhuvan ylitse tai minusta
ohi. Pelko sektiosta ja hoitajapelosta alkoi
vielä enempi nousta pintaan.”
Vauvan hyvinvointiin liittyvät pelot
Tutkimuksessa vastaajat kertoivat pelänneensä ultraäänitutkimuksia. Vaikka niitä
odotettiinkin innolla, aiheuttivat ne pelkoa,
sillä siellä voisi paljastua jotain ikävää, joka
taas voisi johtaa raskaudenkeskeytykseen.

”Jokaisen ultran kohdalla oli suuri pelko
huonoista uutisista, vaikkakin olin juuri kotona kuunnellut dopplerilla”.
Vauvan synnyttyä vastaajat kertoivat pelänneensä kätkytkuolemaa. Vauvan hengitystä
tarkkailtiin ja nukkuvan vauvan vuoteen vierellä vierailtiin usein puolisonkin toimesta.
”Mieheni pelkäsi kätkytkuolemaa niin että
ramppasi vauvan vuoteella yhtenään. Olimme
ikionnellisia, mutta itkimme yhdessä kuolemanpelkoa”.
Tutkimus osoitti sen, että raskauteen ja
lapsivuodeaikaan liittyy monenlaisia pelkoja
tahattoman lapsettomuuden jälkeen. Brodén
(2008) on luokitellut pitkän lapsettomuuden
jälkeen - joko spontaanisti tai hedelmöityshoitojen avulla alkuun saadun - raskauden
tunneperäisesti haavoittuvaksi raskaudeksi eli
riskiraskaudeksi. Tuolloin huoli on suurta, ja
raskauden jatkumiseen on vaikea luottaa. Raskauden aikana ammattilaisten tulisi helpottaa
odottavaa perhettä sopeutumaan raskauteen,
antaa tukea sekä kehittää ja vahvistaa perheen
selviytymiskeinoja. Äärimmäisen tärkeää on,
että ammattilainen ymmärtää raskauden merkityksen hedelmättömyyden jälkeen.
(Covington & Burns 2006, 451 – 452.)
Elina Karppinen (2020). Raskaus- ja
lapsivuodeajan pelot hedelmöityshoidolla alkaneessa raskaudessa.
Hämeen ammattikorkeakoulu.
Opinnäytetyö on luettavissa verkossa
www.theseus.fi.

Lähteet:
Brodén, Margareta (2008). Raskausajan mahdollisuudet. HELSINKI: Gummerus Kirjapaino Oy.
Covington, S. & Burns, L. (2006). Pregnancy after Infertility. Teoksessa Covington, S.
& Burns, L. (toim.) Infertility Counseling –
A comprehensive Handbook for clinicians.
Cambridge university press, 440 - 458.
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l LUKIJAN TARINA

M

atkamme lapsiperheeksi on kestänyt
nyt verrattain lyhyen aikaa, noin kolme
vuotta. Ajasta, jona olemme lapsettomuushoidoissa olleet, en viitsi nurista
enempää, koska tiedän perheitä, joiden takataskussa
on vuosia kymmenenkin. Vähättelemättä tai jalustalle nostamatta kenenkään hoitoihin käyttämää aikaa,
voinen kuitenkin todeta, että unelma on kaikilla yhtä
suuri. Unelma omasta pienestä, jonka aamuisin voisi
nostaa tukka pörröisenä syliin, pussata puhki ja mennä
yhdessä ikkunalle ihmettelemään takapihalla rapisevan
oravan aamutoimia.
Omalla matkallamme olemme kohdanneet useamman mutkan. Muistan ensimmäisen gynekologitapaamisen, kun lääkäri totesi meille edessä olevan pitkän
matkan vanhemmiksi. Emmehän me tätä uskoneet,
tulenhan todella hedelmällisestä suvusta. Tässä sitä kuitenkin ollaan. Olen kuitenkin todennut, että onneksi en
tuolloin tiennyt, kuinka paljon esteitä ja kompastuskiviä
ja kyyneliä tälle matkalla vielä mahtuisi.
Tälle keväälle olimme suunnitelleet hoitojen aloituksen uudelleen, lähes kahden vuoden jälkeen. Veriarvoni ovat hyvät, ferritiinit tikissä, kunto omalla mittarillani jopa hyvä. Työtilanne hyvä, jes, meitä ei estä
mikään! Kaikki tukilääkereseptit oli uusittu, vyötärö
kaventunut 7cm ja foolihapotkin olivat jo osa aamun
vitamiiniannosta. Olimme sopineet klinikan kanssa,
että seuraavassa kierrossa mennään, tällöin elettiin
maaliskuun alkua. Naurahdimmekin puolisoni kanssa,
että nämä ovat niitä harvoja kertoja, kun kierron alkua
odottaa. Ihana uusi matka mahdolliseksi perheeksi on
jälleen alkamassa. Kuinka vähän sitä tiesikään tuona maaliskuisena maanantaina, miten paljon maailma
muuttuisi vain pienessä hetkessä.
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Uusi tuntematon
Maailman meno muuttui tutusta ja turvallisesta hieman
pelottavaksi hyvin nopeasti. Me kaikki olemme seuranneet koronaviruksen leviämistä Kiinasta viime vuoden
lopulta saakka. Tuskin kuitenkaan kukaan uskalsi epäillä
tästä tulevan näin suurta ja elämäämme mullistavaa. Suomen hallitus julisti poikkeustilan, päätti rajoittaa ihmisten
lähikontakteja ja lopulta sulkeutuivat koulut ja ihmisiä
suositeltiin siirtymään etätöihin. Tässä kohdassa hiipi
ensimmäistä kertaa mieleen epäilys siitä, mitä alkaville
hoidoillemme tapahtuu.
Hätäpäissäni kirjoitin viestiä omalle klinikallemme
kysyäkseni, keskeytyykö alkamassa oleva hoitokierto
nyt, ennen kuin se on ehtinyt alkaakaan. Hoitaja vastasi
heidän noudattavan Euroopan kattojärjestön ESHRE:n
ja amerikkalaisen järjestön ASRM:n ohjeistuksia. Nämä
järjestöt ovat julkaisseet selvityksiä siitä, kuinka koronavirus vaikuttaa hedelmöityshoitojen tekemiseen. Tälläkin
hetkellä tietoa viruksen vaikutuksista lisääntymiseen on
saatavilla hyvin rajoitetusti. Oma hoitajamme totesi, että
koska ei voida olla varmoja siitä, kuinka mahdollinen sairastettu tauti, raskausaikana tai ennen, vaikuttaa sikiöön,
ei mitään raskauteen mahdollisesti johtavia hoitoja tehdä.
On otettava huomioon myös se, että mikäli raskaana oleva
nainen sairastuu, tämä voi vaikeuttaa ja rajoittaa käytössä
olevien lääkkeiden käyttöä ja lääkevalikoimaa.
Erilainen normaali
Toisinaan aamuisin herätessä elämä tuntuu kuin unelta.
Työskentelemme puolisoni kanssa molemmat terveydenhuollon alalla ja aamuisin työmatkalla kadut ovat autioita,
vain muutama auto huristaa ohi. Elämä terveysasemilla
ja sairaaloissa on kuin tieteiselokuvasta. Taistelu Covid19-virusta vastaan on tauotonta ja se on vaikuttanut meidän

Tämän kaiken kaaoksen ja muutoksen
keskellä meidän on kuitenkin syytä
pyrkiä pitämään mielemme virkeinä
ja fokus tulevassa.

kaikkien elämään valtavasti. Päätös hoitojen keskeytymisestä oli kuin märkä rätti vasten kasvoja. Juuri kun
olimme jälleen valmiita ja suunnitelmat olivat selvillä.
Kävimme puolisoni kanssa keskustelua aiheesta pitkään
ja juuri tällaisissa tilanteissa nautin hänen viisaasta ja
rationaalisesta otteestaan elämään. Itse elän tätä tilannetta toisinaan jopa liian tunteella ja järjen ääni unohtuu.
Puolisoni sai minut ymmärtämään sen, että tämä tehdään
meidän kaikkien parhaaksi. Hoitojen jäädyttämisellä
turvataan minua, meidän pakkasessa olevia pikkutyyppejämme sekä meidän mahdollista perhettämme. Yritän
edelleen hieman katkerin tuntein muistuttaa itseäni siitä,
ettei kukaan tehnyt tätä ilkeyttään. Terveydenhuollon ja
sen toimijoiden päällimmäinen tarkoitus on aina suojella meitä ja toimia niin, että mahdollisimman vähän
ihmisiä joutuisi vaaraan. Omalla kohdallamme tämä
tarkoittaa sitä, että hoitoja ei aloiteta todennäköisesti
ainakaan ennen syksyä.

Tämän kaiken kaaoksen ja muutoksen keskellä meidän
on kuitenkin syytä pyrkiä pitämään mielemme virkeinä
ja fokus tulevassa. Nyt valloillaan oleva tilanne on poikkeustila, nimensä veroisesti se ei kestä ikuisesti. Pettymys
hoitojen siirtymisestä on raskasta meille kaikille, mutta
me jaksamme odottaa. Sitähän tämä kaikki kuitenkin on,
jonkin paremman odottamista. Joku kaunis aamu kaikki ei
enää olekaan kaaosta vaan kaakaota ja muffineja, pöydän
päässä oma ihme muistuttamassa meitä siitä, että kaikella
on tarkoituksensa.
Meidän oman taistelumme on tauottava, jotta jokin
suurempi kukistetaan ensin. Erillään, mutta yhdessä.

Kirjoittaja on Simpukan bloggari.
Voit tutustua Aronian blogikirjoituksiin osoitteessa:
www.simpukka.info/author/aronia
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Tahattomasti
lapsettomana työelämässä
TEKSTI REA MARJAMÄKI KUVA 123rf

Lapsettomuus vaikuttaa monitahoisesti karkeasti kaikkiin elämän
osa-alueisiin, niin myös työelämään. Simpukka teetti keväällä
kyselyn lopullisesti lapsettomille
heidän kokemuksistaan.

T

yöyhteisön keskustelukulttuurin
ollessa avoin, lapsiperheet ja lapsettomat organisoivat toiminnan
tasa-arvoisesti ja toisiaan arvostavasti. Avoimella keskustelulla vältetään
olettamusten syntyä ja ennaltaehkäistään konflikteja. Esimiehen tuki ja tasavertaisuuden
huomiointi työntekijöiden henkilökohtaisen
elämän sovittamisessa työelämään on merkittävää.
Lapsettomuusprosessin eri vaiheissa työpaikan tuella on suuri merkitys. Merkitystä on
myös sillä, miten avoimesti aiheesta työyhteisössä keskustelee ja ennen kaikkea pystyy
keskustelemaan: tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Työyhteisössä voi syntyä tilanteita, joissa lapsettomia ja lapsiperheellisiä arvotetaan
eri asemaan. Lapsettoman elämästä saattaa
kuulla tahattomasti loukkaavia kommentteja
esimerkiksi loma-ajan totaalirentoutumisesta.
Simpukka selvitti alkuvuodesta 2020
internetkyselyllään yksin- ja kaksin elävien

tahattomasti lapsettomien ajatuksia lapsettomuuden vaikutuksista mm. työelämään.
Kyselyyn vastasi 21 lopullisesti tahattomasti
lapsetonta. Vastaajista 24 % on Simpukan
jäseniä.
Epäoikeudenmukaisia odotuksia
Vastaajat kokivat käytännön järjestelyjen epäoikeudenmukaisuuden ilmenevän herkemmin
työyhteisössä, jossa työntekijöillä on pieniä
ja kouluikäisiä lapsia, kuin työyhteisössä,
jossa työntekijöiden lapset ovat jo aikuisia.
”Koska minulla ei ole lapsia, varsinkin naisvaltaisissa työpaikoissa oletusarvo on se, että
minulla ei voi olla mitään esimerkiksi juhlapyhinä tai toiveita lomien suhteen. Minä olen
myös se, joka voi joustaa kaikessa.”
Lapsettoman viikonloppu sekä erityisesti
juhlapyhät asetetaan joidenkin kokemusten
mukaan eri asemaan kuin lapsiperheellisten.
”Kollegat, joilla on lapsia ovat kieltämättä
enemmän oikeutettuja sanelemaan työvuoronsa esim. koulujen loma-aikoina tai jos
heidän lapset ovat sairaana. "Lapsikorttia"
heilutellaan aina silloin tällöin.”
Lomien sijoittelun lisäksi työntekijät ovat
kohdanneet odotuksia joustaa työajoissa sekä
arkensa uudelleen järjestelyssä. Lapsettoman

arki nähdään vähemmän arvokkaana ja oletetaan, että arjessa ei ole niin tärkeitä asioita
kuin lapsiperheillä.
”Koen lähinnä, että minulta on odotettu muita useammin joustamista ja pitkiä päiviä. Ja
ennen kaikkea joustamista vapaa-ajan kustannuksella on mielestäni pidetty itsestään
selvänä.”
Jokaisen aika on yhtä arvokasta
Lapsettoman viikonloppu saatetaan nähdä
aivan todellisuudesta poikkeavana ja kapeaalaisesti, kun lapsettoman ei tarvitse organisoida lapsien kanssa vietettävää aikaa aamusta iltaan. Lapsettomalla ikään kuin on aikaa
vaan olla ja tehdä mitä itse haluaa. Tämä on
varmasti osittain totta, mutta se ei tee ilman
lapsia elävän ajasta vähemmän arvokasta.
”Minä en myöskään voi ymmärtää työn ja
perheen yhteensovittamista tai lapsiarjen vaatimuksia. Lapsettomuus myös eriarvoistaa
arvostuksen suhteen; lapsellinen on arvokkaampi ihminen ja perhe- tai lapsikeskustelut
eristävät esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluissa. Olenhan muutoinkin itsekkäämpi ja
minun elämänihän on helppoa.”
Pahimmassa tapauksessa lapsetonta arvostellaan henkilökohtaisesti tahattoman lapsettomuuden mahdollistamista valinnoista. Arvostelijalta unohtuu usein se, mistä tahattomasti
lapseton on joutunut luopumaan. Harvoin
myöskään kahvipöytäkeskusteluissa ollaan
kiinnostuneita tahattomasti lapsettoman tätinä/setänä/ kummina olemisen kokemuksista
ja kasvatuksellisista tehtävistä.
Työyhteisöissä on hyvä tarkastaa omat
arvokulttuurin toimintamallit ja työntekijöiden yhdenvertaisuus lomien ja vapaiden toteutumisessa. Onneni on olla työyhteisössä,
jossa tämä tasa-arvoisuus toteutuu.

Kirjoittaja on tahattomasti lopullisesti
lapseton työntekijä työelämässä.
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Toivon äärellä
Kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija Maaret Kallion uusin
kirja Voimana toivo alkaa kysymällä lukijalta, Mitä sinulle on hyvä elämä? Kysymys on valtava, ja siksi Kallio kannustaa lukijaa
viipymään rauhassa kirjan, ja sen kysymysten parissa. Lukija houkutellaan kuin huomaamatta tutkimaan elämän osa-alueita, joissa
toivolla on sijansa, kuten elämän tavoitteita, tunteita, omaa toimijuutta ja toipumista. Toivo ei ole Kallion mukaan yksinäinen voima,
vaan toisten kanssa sen on mahdollista vahvistua ja toisilta voimme
oppia toivotaitoja, jotka ovat auttaneet heitä selviytymään vaikeina
aikoina. Kallion mukaan toivo elää meissä kolmessa aikatasossa –
menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevassa. Nykyhetkessä eläminen
mahdollistuu kirjan mukaan täydemmin, jos on saanut rauhassa
kulkea läpi menneisyyden kipujen. Jos menneisyyden suru on vielä
surematta, voi tulevan odotus toivo mielessä pitäen olla vaikeaa.
Kirja ei tarjoa helppoja niksejä toivon ylläpitämiseen ja löytämiseen. Sen sijaan tunteiden tuntemiseen kannustetaan useaan otteeseen
ja lohduttava tieto tunteiden suhteen on se, että ne ovat aina ohimeneviä. Tunteiden välttelyyn kuluu enemmän energiaa, kuin siihen,
että uskaltautuu ottamaan ikävän tunteen vastaan ja huomaamaan,
etteivät ilon ja hyvän olon tunteet silti katoa mihinkään. Kallio
rohkaisee ottamaan ikävät tunteet vastaan, havainnoimaan niitä ja
tunnistamaan ne hyväksyvästi. Toivon kokemus auttaa luottamaan
siihen, että ikävistä tunteista ja tilanteista on mahdollista selvitä.

Mitä tarvitsen juuri nyt?
Usein saatamme väheksyä todellisia tarpeitamme ja peittää ne
tekemisellä sekä nopeasti mielihyvää tuottavilla asioilla, vaikka
todellisuudessa tarvitsemme mielen rauhoittumista ja hoitamista.
On tärkeä voida kysyä itseltään, mitä minä tarvitsen nyt, ja asettua
myös kuuntelemaan rauhassa oma vastauksensa.
Tahattoman lapsettomuuden kokemuksen yhteydessä puhutaan
lapsitoiveesta, yhdestä elämän suurimmasta toiveesta, jota pitää yllä kokemus toivosta. Kirja houkuttelee lukijansa lempeällä, mutta
päättäväisellä tavalla toivon äärelle, tutkimaan niitä asioita, jotka
omassa elämässä pitävät toivoa yllä. Vaikka kaikki osiot eivät välttämättä sovi omaan elämäntilanteeseen, lisää kirja ymmärrystä muiden
ihmisten elämää kohtaan. Kirjan luvut päättyvät itselle esitettäviin
kysymyksiin, jotka auttavat lukijaa pitämään huolen itsestään kuin
parhaasta ystävästä.
Jenni Huhtala
Maaret Kallio, Voimana Toivo. WSOY 2020.
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Kirjoittamalla voin
luoda jotakin uutta
Voimakettu – luovan kirjoittamisen kurssille
osallistuneet kertovat, mitä kirjoittaminen
heille antaa.
KOONNUT NOORA FRIMAN KUVA SHUTTERSTOCK

Vaikka uuden elämän luominen
on minulle haasteellista, voin
silti luoda jotakin. Alussa olin
jumissa, mutta kurssin myötä luomisvoima on alkanut virrata, padot
ovat murtuneet.
Kirjoittaminen on auttanut kokemani keskenmenon, lapsettomuuden surun ja turhautumisen käsittelyssä. Vaikka lapsettomuuden
suru leimataan usein yksityiseksi ja salaiseksi,
sen täytyy tulla nähdyksi ennen kuin voi
päästää irti. Kirjoittamalla saan kokemukseni
näkyville. Minulle kirjoittaminen on aina
ollut luontevampaa kuin puhuminen. Kirjoittaessani voin hioa yksityiskohdat kiusallisen
teräviksi, päästä tunteeseen asti. Puhuessani
asiat laimenevat, kipu tylpistyy:
pahoittelee, että häiritsee toisen unta
nielee huutonsa,
tarttuu käskystä puhelimeen
asiallisesti kysyy ohjeita
ota Buranaa
odota kolme viikkoa
kunnes vain yksi viiva piirtyisi
kiittää ja laskee puhelimen
Voimakettu-kurssi auttoi saamaan asioihin
perspektiiviä. Koin alkuun suurta vastustusta tulevaisuuden visioiden kirjoittamiseen,
mutta päästyäni alkuun tekstejä alkoi syntyä
kymmenittäin – vaikka elämä yllätyksellisyydellään on jo heittänyt minut aivan eri radalle
kuin missään näistä visioista, mahdollisuuksien runsaus toi elämään uudenlaista toivoa.
S. H.
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Kirjoittamalla saan käsiteltyä sellaisiakin asioita, joista puhuminen tuntuu vielä liian vaikealta.
Etäännyttäminen auttaa; on helpompaa kirjoittaa lapsettomuudesta,
jos ei kirjoita itsestään. Välillä kirjoittaminen
on tuntunut vaikealta ja olen ollut jumissa. Aina olen kuitenkin päässyt jatkamaan
tekstejä ja on tuntunut hyvältä saada niitä
valmiiksi. Fiktion kirjoittaminen tuntui aluksi
tosi haastavalta. Se on kuitenkin helpottunut
harjoituksen myötä.

laajennan sanavarastoani ja ilmaisutaitoani
sekä viritän mielikuvitustani uusille taajuuksille. Hyvä kirja inspiroi kirjoittamaan.
Pipa
Osallistuin kirjoituskurssille, koska
ajattelin voivani kirjoittaa itseni
ulos lapsettomuuskriisistä. Tämä
osoittautui liian kunnianhimoiseksi tavoitteeksi aloittelijalle. En
ole vielä niin pitkällä, että olisin kirjoittamalla
voinut jättää kriisin taakseni. Kurssista on
kuitenkin ollut paljon apua lapsettomuuden
trauman käsittelyssä. Tärkeintä minulle on,
että olen päässyt alkuun kirjoittajana. Vaikka
en vielä vähään aikaan pysty kirjoittamaan
koko elämääni uuteen järjestykseen, olen
kuitenkin saanut sysäyksen kirjoittamiseen ja
ymmärtänyt, että se voi antaa minulle uuden
välineen käsitellä elämän kipupisteitä. Lisäksi
sain muiden kurssilaisten tekstien lukemisen
kautta korvaamatonta vertaistukea.
Anonyymi

Jonkin aikaa surtuaan Adalmiina-keiju
päätti lähteä etsimään toista taikahoitopolkua. Jospa tällä kertaa kaikki menisikin hyvin, ajatteli Adalmiina-keiju. Taas
lähti Adalmiina-keiju lentelemään kohti
taikahoitometsää. Matkalla alkoi sataa
räntää, mutta Adalmiina-keiju jatkoi lentämistä. Toiselta taikahoitopolulta ei kuitenkaan löytynyt vauvakeijupölyä. Ja niin
oli Adalmiina-keiju taas kovin surullinen ja
pettynyt ja mietti, voisiko koskaan saada
omaa pienen pientä keijuvauvaa.
Anna Koivisto

Kirjoittaessani pääsen parhaimmillaan flow-tilaan, jossa keskityn täysin ja unohdan ympäristön ja ajan. Joskus kirjoitan
päiväkirjaan arjen sattumuksista,
toisinaan pohdin elämän tärkeitä valintoja
ja niiden vaikutuksia tulevaisuuteen. Kirjoittaminen selkiyttää ajatuksia silloin, kun
pitää tehdä päätös.
Kirjoittajana en tule koskaan valmiiksi.
Voin aina kehittää itseäni ja oppia uutta. Lukeminen ja kirjoittaminen kulkevat käsi kädessä. Kirjallisuutta lukemalla saan virikkeitä,

Vaikka lapsettomuuden
suru leimataan usein
yksityiseksi ja salaiseksi, sen täytyy tulla
nähdyksi ennen kuin voi
päästää irti.

Kirjoittaminen on vienyt uusiin
maailmoihin. Teksteissäni olen
välillä liioitellen rämpinyt pettymyksen syvässä suossa ja toisinaan kiillottanut elämää haaveiden
pilvilinnoissa. Jostain niiden väliltä löytyy
nykyhetki ja asiat, jotka ovat elämässäni hyvin. Muiden tekstejä lukemalla sain eläytyä
sellaisiin ilon ja surun kokemuksiin, joista
en tiennytkään. Usein toisten tekstit ovat
hyvinkin samaistuttavia.
Kirjoittaminen on ollut vapauttavaa, vaikka sanat ovat olleet välillä jumissa. Kun on
uskonut siihen, että inspiraation hetki vielä
tulee, se on tullut. On pitänyt olla itselleen
armollinen. Luovuuden hetket ovat voimauttavia. Ensin löytyy idea, sitten toinen ja kolmas. Tulee hauduttelun vaihe. Lopulta pääsee
varsinaiseen kirjoittamiseen. Prosessi jatkuu.
Aika ja paikka unohtuvat. Tulee rentoutunut
ja onnellinen olo luomastani tekstistä ja hyvistä hetkistä.
Kurssilla on ollut avoin, luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri. Se on antanut
rohkaisua ja uskoa omaan kirjoittamiseen.
Toivon, että kirjoittamisharrastukseni jatkuu.

Elämäni tiestö I
Syötin unelmat ja toiveet navigaattoriin.
Odotin suoraa tietä haaveiden täyttämin
näkymin.
Tee u-käännös minulle sanottiin.
Elämäni tiestö II
Kuljin tiheitä polkuja.
Lähestyin vaarallisia risteyksiä.
Pelkäsin kiihtyvää moottorirataa.
Kauhistuin yllättäviä mutkia.
Varoin kapeita kujia.
Odotin levähdyspaikkoja.
Muistelin maisemareittejä.
Hidastin ennen kelirikkoa.
Tunsin uuden asfaltin.

Muiden tekstejä
lukemalla sain
eläytyä sellaisiin
ilon ja surun
kokemuksiin, joista
en tiennytkään.

Elämäni tiestö III
Katkeruudentieltä Epävarmuudenaukiolle.
Erilaistenkadulta Omanlaistenväylälle.
Aarrekujalta Kiitollisuudenpolulle.
K.T.
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Jäsenkyselystä:

Perheellistymisen
mahdollisuudet koetaan
rajallisiksi
Elämäntilanne, talous ja omat toiveet tavasta saada toivottu lapsi vaikuttavat siihen,
millaisiksi lapsiperheellistymisen esteet ja mahdollisuudet koetaan. Tahattomasti
lapsettomilla on vaihtoehtoja, mutta kaikkia niistä ei koeta itselle mahdollisiksi.

TEKSTI JOHANNA REPO KUVA 123RF
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impukan poliittisista tavoitteista
on yksi on lapsiperheellistymisen
mahdollisuuksien edistäminen ja
esteiden madaltaminen niille, jotka
lapsia toivovat. Kysyimme jäsen- ja kohderyhmäkyselyssämme joulukuussa 2018
koetuista perheellistymisen esteistä ja siitä,
millaiset tavat tulla lapsiperheeksi tuntuvat
itselle mahdollisilta. Kyselyyn vastasi 323
henkilöä.
Elämäntilanne rajoittaa
mahdollisuuksia
Elämäntilanteeseen liittyvät tekijät voivat olla
osaltaan vaikuttamassa siihen, ettei lapsitoive
toteudu. Osalla elämäntilanne on keskeinen
syy lapsettomuuteen. Simpukan kyselyssä joka viidennellä vastaajalla lapsettomuus liittyi
kumppaniin tai sen puuttumiseen. Noin 13
prosentilla näistä vastaajista ei ollut kumppania ja 7 prosentilla taas kumppani ei halunnut
lisää lapsia. “Olin lapsettomuushoidoissa
ollessani 29-vuotta, silloin olin naimisissa ja
kärsimme lapsettomuudesta 5-vuotta. Hoidot
olivat tuloksettomia. Hoitojen jälkeen erosimme kumppanini kanssa enkä sen jälkeen ole
löytänyt pidempiaikaista kumppania, jonka
kanssa lapsihaavetta olisi voinut jakaa tai
lasta yrittää.”
Myös taloudellinen tilanne voi olla rajoitteena. 7 prosenttia vastaajista kertoi, että
taloudellinen tilanne ei ole mahdollistanut
lapsen tuloa perheeseen. Taloudellinen tilanne voi estää myös lapsettomuushoitoihin
tai adoptioprosessiin hakeutumisen, kuten 12
prosenttia vastaajista kertoi käyneen.
Iän vuoksi lapsitoiveesta kertoi joutuneensa luopumaan 7 prosenttia vastaajista ja
noin 13 prosenttia kertoi, ettei elämäntilanne
muuten ollut tuntunut oikeanlaiselta. “Julkisen sektorin hoitojen jälkeen ei ollut enää
varaa mennä yksityiselle hoitoihin. Nyt, kun
se olisi taloudellisesti mahdollista, niin ikää
on liikaa. Elämäntilanteen vuoksi myös adoptio on ollut aiemmin poissuljettu vaihtoehto,
ja nyt on jo liian myöhäistä.”
Lähes puolet vastaajista ilmoitti, että mikään ehdotetuista elämäntilanteeseen liittyvistä esteistä ei koskettanut itseä. Avoimissa
vastauksissa monet toivatkin esiin lääketieteellisiä ja terveydellisiä syitä lapsettomuudelle. Samoin esiin tuli keskenmenokokemuksia ja sitä, ettei raskaus yksinkertaisesti
ole alkanut, vaikka selkeää syytä ei ole.

Simpukka-kysely
Simpukka teettää joka toinen vuosi jäsenille ja toiminnan kohderyhmille kyselyn tahattoman lapsettomuuden kokemuksesta ja
Simpukan toiminnasta. Kyselyssä on pysyviä kysymyksiä, joiden
avulla toimintaa arvioidaan, ja vaihtuviin teemoihin liittyviä kysymyksiä. Vuoden 2018 kyselyssä teemana oli perheellistymisen
esteet ja mahdollisuudet.
• Kyselyyn vastasi 323 henkilöä, joista naisia oli 98 %
• 57 prosentilla ei ollut lapsia
• 36 prosentilla oli lapsia
• 2 prosentilla taloudessa asui kumppanin lapsi(a)
• 33 prosenttia oli Simpukan jäseniä
• 88 prosenttia kuului ikäryhmiin välillä 26 - 44 vuotta

Biologinen yhteys on monille tärkeä
Liian moni tahattomasti lapseton on niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin arjen
kohtaamisissa joutunut kuulemaan, kuinka
lapsen saaminen on kaikille mahdollista ja
jopa helppoa. Ikään kuin vaihtoehdot olisivat rajattomat. Tahattomasti lapsettomat
tietävät, ettei näin ole. Sen lisäksi, että aidot
mahdollisuudet voivat olla kapeat, ne eivät
välttämättä myöskään tunnu itselle oikealta.
Kysyimme, millaiset tavat saada toivottu
lapsi elämään koetaan itselle mahdollisiksi.
Useampi kuin kaksi kolmasosaa vastaajista
koki omilla sukusoluilla tehtävät hedelmöityshoidot itselle mahdollisiksi, kun taas lahjoitetuilla sukusoluilla tehtäviä hoitoja piti
itselle sopiviksi 36 prosenttia vastaajista. Joka
kolmas koki adoption itselleen mahdollisena,
joka neljäs sijaisvanhemmuuden ja viidennes
tukiperheenä toimimisen. Sijaissynnytystä
piti itselleen sopivana 12 prosenttia vastaajista.
Monelle mahdollisuuksiaan pohtivalle
biologinen yhteys lapseen on tärkeä. “Minut
itseni on adoptoitu ja vaikka kaikki on omassa
perheessäni mennyt täydellisesti ja minulla
on läheiset välit vanhempiini en voisi ikinä
kuvitella itse adoptoivani lasta. Minulle on
tärkeää nähdä lapsessa itseni, biologiset piirteet jotka ovat monille muille arkipäivää.”
Avointen vastausten perusteella biologisen yhteyden merkitystä itselle pohditaan
paljon. “Ymmärsimme, että varsinaisena

toiveena oli yhteinen biologinen lapsi, siksi
suurin osa muista vaihtoehdoista hylättiin.”
Parit saattavat myös olla erimielisiä siitä,
millaiset tavat saada lapsi olisivat itselle
mahdollisia. “Haluaisin synnyttää biologisen
lapsen, tietäisi että tuo on peritty minulta, tuo
mieheltä. Siksi adoptio ei ainakaan toistaiseksi ole vaihtoehto minulle, vaikka miehelleni
olisi. Minä taas haluaisin sijaisvanhemmaksi,
mutta mieheni ei, koska pelkäisi kiintyä lapseen/lapsiin jos nämä palaisivatkin biologisille vanhemmille.”
Epävarmuus kuormittaa
Moni vastaaja nosti esiin esteeksi harkita
sijaisvanhemmuutta siihen liittyvät epävarmuudet. Huolet liittyivät niin menetyksen
mahdollisuuteen kuin siihen, että kontaktit
viranomaisten ja biologisten vanhempien
kanssa kävisivät liian raskaiksi. Adoption
kohdalla taas prosessi koettiin yleisesti raskaaksi ja aikaa vieväksi, ja moni totesi sen itselleen taloudellisesti mahdottomaksi. Osalla
vastaajista oli muita esteitä adoptiolle, kuten
ikä ja terveydentila.
Sijaissynnytyksen koki itselleen mahdolliseksi vaihtoehdoksi 12 prosenttia vastaajista. Sijaissynnytykseen tähtäävät hoidot
ovat Suomessa kiellettyjä, minkä muutama
henkilö mainitsi esteeksi avoimissa vastauksissa. “Mikäli sijaissynnytys olisi Suomessa
laillista, harkitsisimme sitä kumppanini kanssa vakavasti. Ulkomaille emme ole valmiita
lähtemään.”
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SIMPUKKA VAIKUTTAA

TEKSTI JOHANNA REPO KUVA PIXABAY

Poikkeustilanne
vaikuttanut Simpukkaan
ja tahattomasti
lapsettomiin
on vaikuttanut tänä
keväänä kaikkiin: niin kansalaisiin, yrityksiin,
järjestöihin kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vaikutuksia on ollut ja tulee olemaan
jatkossakin myös Simpukan ja yhteistyökumppaneidemme toimintaan.
Simpukan työntekijät siirtyivät maaliskuun alussa etätöihin kotitoimistoille, ja
kevään ja kesän tapahtumia ja vertaistukea
alettiin heti organisoida uudelleen. Osaa tapahtumista siirrettiin eteenpäin tai verkkoon,
ja vain harva jouduttiin perumaan. Verkkovertaistukea vahvistettiin heti ja käynnistettiin jo olemassa olevien Facebook-ryhmien,
keskustelupalstan ja chatien lisäksi Zoomverkkoryhmiä eri elämäntilanteissa oleville
lapsettomille. Näitä kokemuksia tullaan hyödyntämään, ja vahvistamme edelleen verkkotukea ja -toimintaa.
Vaikka poliittinen päätöksenteko on nyt
kääriytynyt koronavirusepidemian ympärille,
ja Simpukan tavoitteiden edistyminen päätöksenteossa tullee lykkääntymään tilanteen
vuoksi, Simpukan vaikuttamistyö jatkuu.
Poikkeustila on hyvä hetki laatia vaikuttamismateriaalia, ja muotoilla tavoitteita uudelleen muuttuneeseen tilanteeseen.
KORONAVIRUSEPIDEMIA
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Hedelmöityshoidot
rajoitusten kohteena
HEDELMÖITYSHOITOJA alettiin epidemian alet-

tua nopeasti ajaa alas toisaalta terveydenhuollon toimintavarmuuden takaamiseksi,
ja toisaalta hedelmöityshoitoja koskevien
suositusten vuoksi. Euroopan lisääntymislääketieteen ammattilaisten kattojärjestö ESHRE
(lue lisää sivulta 36) tiedotti jo varhain suosituksesta välttää uusien hedelmöityshoitojen
aloittamista, joka perustui erityisesti kontaktien välttämiseen ja viruksen tartuntariskeihin.
Käytännössä julkisten hedelmöityshoitojen,
kuten muunkin kiireettömän hoidon, alasajo
käynnistyi pian. Yksityisillä klinikoilla hoitoja pystyttiin rajoitetusti jatkamaan.
Huhti-toukokuussa klinikat alkoivat suositukset ja alueellinen tilanne huomioiden
käynnistää hoitoja uudestaan rajatusti. Muutoksia saattaa edelleen tulla nopeastikin, mikäli tilanne epidemian suhteen muuttuu. Kun
hedelmöityshoidot voidaan jälleen käynnistää
normaalisti, odotettavissa on, että tilanne on
jonkin aikaa kuormittunut. Tuolloin tullaan
tarvitsemaan kärsivällisyyttä ja ymmärtämistä
ja työrauhaa ammattilaisille. Muistetaan, että
tässä ollaan kaikki yhdessä, samalla puolella!

Eduskunnan
Monimuotoiset perheet
-ryhmältä kirjallinen
kysymys hedelmöityshoitojen saatavuuden
turvaamisesta
Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän kokouksessa Simpukan toiminnanjohtaja Johanna Repo esitteli Simpukan poliittisia tavoitteita ja niiden
taustaa. Ryhmä keskusteli hedelmöityshoitojen yhdenvertaiseen saatavuuteen liittyvistä
kysymyksistä, ja sijaissynnytyslainsäädännön edellytysten selvityksen lähtökohdista.
Ryhmä julkaisi aiheista kaksi tiedotetta, jotka
löytyvät osoitteesta https://monimuotoisetperheet.fi/ajankohtaista/.
Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Mirka Soinikoski jätti ryhmän puolesta
lisäksi eduskunnalle kirjallisen kysymyksen
hedelmöityshoitojen saatavuuden turvaamisesta. Asianomaiselta ministeriltä pyydettiin vastausta kysymykseen: “Millä keinoin
hallitus aikoo parantaa hedelmöityshoitojen
yhdenvertaista saatavuutta alueellisista, sosioekonomisista ja työelämäasemaan liittyvistä seikoista riippumatta, ja millä aikataululla hallitus aikoo edistää ei-kaupallisen
sijaissynnytyksen sääntelymahdollisuuden
selvittämistä?”
VUODEN ENSIMMÄISESSÄ

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista
Kiuru vastasi kysymykseen kerraten hedelmöityshoitojen yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä kuten hoitojen
avaamisen naispareille ja itsellisille naisille.
Ministeri ei esittänyt muita toimenpiteitä eikä ottanut kantaa hedelmöityshoitojen aikana tarvittavien vapaiden palkallisuuteen
tai sijaissynnytyslainsäädäntöön, jotka eivät
kuulu sosiaali- ja terveysministeriön alueelle.
Sijaissynnytyslainsäädännöstä ollaan suunnitelmien mukaan käynnistämässä selvitys
oikeusministeriössä keväällä 2021.
Vastaus kirjalliseen kysymykseen
löytyy osoitteesta:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/
Kysymys/Documents/KKV_90+2020.
pdf

Simpukka Väestöliiton
seksuaali- ja lisääntymisterveystyöryhmään
Kun hedelmöityshoidot
voidaan jälleen käynnistää
normaalisti, odotettavissa
on, että tilanne on jonkin
aikaa kuormittunut.

VÄESTÖLIITTO ON ASETTANUT työryhmän val-

mistelemaan Väestöliiton linjauksia ajankohtaisista lisääntymisterveys- ja seksuaalioikeuksien kysymyksistä. Simpukka on
mukana työryhmässä. “Seksuaali- ja lisääntymisterveys- ja -oikeudet ovat viime vuosina
nousseet erittäin ajankohtaisiksi teemoiksi
hyvinvointia ja ihmisoikeuksia koskevassa
keskustelussa, ja lainsäädännön ja palvelujen
uudistamisessa Suomessa ja myös globaalisti”, todetaan työryhmän asettamispäätöksessä.
Väestöliiton hallituksen suunnitelmana on
valmistella tämän vuoden aikana kannanotot
sijaissynnytyksiin, aborttiin ja seksityöhön
Suomessa. Simpukka osallistuu työryhmän
toimintaan erityisesti sijaissynnytyksen osalta.
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Haluammeko todella tätä? Tuntuisiko lapsi sitten omalta? Mitä jos tämäkään
hoito ei onnistu? Miten ja kenelle tästä pitäisi puhua? Minkälaiset ihmiset oikein
hakeutuvat lahjoittajiksi? Miten päästä yli pettymyksestä, ettei raskaus omilla
sukusoluilla alkanutkaan? Miksi tästä pitää puhua, vaikka hoitojen aloittaminen
on vielä pitkän jonon päässä ja lapsen saaminen epävarmaa? Mitä lapsi tästä
sitten ajattelee?
TEKSTI TERHI VIHKO KUVAT PIXABAY, SHUTTERSTOCK

N

äihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin haetaan yhdessä vastauksia lahjasukusoluhoitoihin
kuuluvilla neuvontakäynneillä.
Hedelmöityshoitolaki velvoittaa hoitoa antavan tahon paitsi antamaan hoitoon tulossa
oleville perheille tietoa lahjasoluhoitoihin
liittyvästä lainsäädännöstä, myös tarjoamaan
mahdollisuuden keskusteluun, miten toivotun, tulevan lapsen lahjasukusolualkuperä
voisi perheen ja lähipiirin keskinäisiin suhteisin vaikuttaa, ja miten mahdollisesti vaikealta
tuntuvista asioista voisi selvitä.
Jokaisen lahjasukusoluhoitoa harkitsevan
perheen (olipa vanhempia kaksi tai yksi) takana oleva taival on omanlaisensa. Vaikka lainsäädäntö määritteleekin neuvonnalle raamit,
on jokainen neuvontakeskustelu yksilöllinen
riippuen perheen tilanteesta sekä esille nousevista kysymyksistä.
Hyvässä neuvonnassa on mahdollista
pohtia, mitä lahjasoluhoitoon lähteminen
juuri itselle merkitsee. Aikaa ja tilaa tulee
olla myös mahdollisten aikaisempien lapsettomuus-, hoito- ja menetyskokemusten
läpikäymiselle. Jotta uuteen vaiheeseen voi
siirtyä, olisi hyvä voida päästää irti aiemmista
toiveista ja suunnitelmista. Tämä voi joskus
vaatia monenlaisten ristiriitaisten tunteiden
kohtaamista – ja aikaa. Moni onkin jälkeenpäin todennut, että lahjasukusoluhoitoihin
usein liittyvä odotusaika tuli tarpeeseen:
mietittävää ja tunnetyöskentelyä olikin yllättävän paljon.
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Kaikille kysymyksille on tilaa
Lahjasukusoluneuvontaa antavat yleisimmin
psykologit ja terapeutit, minkä vuoksi neuvontaan tulevalla voi joskus olla ennakkoajatus joutumisesta tutkimuksen tai arvioinnin
kohteeksi. Neuvontakeskusteluissa psykologista tietoa kuitenkin ensisijaisesti käytetään
välittämään tietoa hoitoprosessissa ja lahjasukusoluhoidossa tyypillisesti heräävistä
kysymyksistä yksilöllisesti juuri kyseessä
olevan perheen tilanteen ja tarpeet huomioiden. Kysymyksillä tulisi olla neuvonnassa
keskustelua herättävä, ei kuulusteleva funktio.
Laki ja etiikka velvoittavat hoitoa antavan
tahon varmistamaan, että lapselle voidaan
taata turvallinen ja tasapainoinen kehitys.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hoitoihin
hakeutuvilta edellytettäisiin täydellisyyttä tai
kykyä jonkinlaiseen supervanhemmuuteen.
Ristiriidat ja vaikeudet ovat luonnollinen
osa kaikkien ihmisten elämää, ja varsinkin
lapsettomuutta kokeneet ovat joutuneet huomattavan psyykkisen kuormituksen kantajiksi. Kyky havaita ja puhua myös vaikeista
ja kysymyksiä herättävistä asioista, on sekä
yksilön että perheen hyvinvointia tukeva
ominaisuus. Surua ja kysymyksiä saa neuvonnassa tuoda esille.
Ammattilainen voi myös auttaa kommunikaatiossa: usein monimutkaisilta ja
epämääräisiltä tuntuvat tunteet ja ajatukset
jäsentyvät keskustelussa, joka toivottavasti
voi neuvontakäynnin jälkeen jatkua kotona tai
muiden läheisten kanssa. Neuvontatyöntekijä
voi myös tarvittaessa tukea suruprosessissa
tai hakemaan lisäapua vaikeaan tilanteeseen.
Neuvontaa antavan ammattitaitoon kuuluu myös tiedon antaminen ja keskustelu
lapsen lahjasolualkuperän merkityksestä perheelle ja lapselle itselleen. Tutkimukseen ja
lahjasukusoluperheiden seurantaan perustuvan tiedon jakamisen avulla pyritään edukaation lisäksi auttamaan hoitoon tulevia tutkimaan omia ajatuksiaan vanhemmuudesta,
perheen ja lapsen hyvinvoinnista sekä itselle
sopivalta tuntuvasta avoimuudesta liittyen
lapsen lahjasolualkuperään.

Surua ja kysymyksiä
saa neuvonnassa
tuoda esille.

Toive vanhemmuudesta
on useimmille yksi
elämän suurimmista ja
syvimmistä toiveista.

Perheet ovat monimuotoisia
Perheiden kirjo on nykypäivänä moninainen
ja lahjasoluhoitoja tehdään erilaisissa tilanteissa. Myös avoimuuskysymykset vaihtelevat aina sen mukaan missä kohdassa perheja hoitospektriä ollaan. Esimerkiksi: Mikäli
parilla on takana pitkälti jo muita hoitoja,
mutta niistä ei ole lähipiirille puhuttu, olisiko niistäkin hyvä kertoa, ja jos kyllä, niin
miten, milloin ja kenelle? Jos perheessä on jo
entuudestaan muulla tavoin alkunsa saaneita
lapsia, miten auttaa kaikkia lapsia tasapuolisesti ymmärtämään omaan ja sisarusten
alkuperään liittyviä kysymyksiä? Minkälaisia
kysymyksiä tutun luovuttajan asetelmassa
olisi syytä miettiä? Onko yksin hoitoon hakeutuvalla itsellisellä äidillä velvollisuus vastata mahdollisiin isää koskeviin kysymyksiin
raskausuutista jakaessaan? Joutuuko sateenkaariperheen lapsi pienellä paikkakunnalla
hankaliin tilanteisiin, ja miten niistä voisi
selvitä? Olisiko toisen vanhemman ennen
hoitoja tapahtuneesta transprosessista syytä
puhua lapselle?
Neuvonnassa puhutaan myös lapsen ja
perheen kehityskaarella tyypillisesti esille

nousevista asioista. Uskallus ajatella omaa
toivottua vanhemmuuttaan ja toivottua tulevaa lasta tilanteessa, jossa hoito ei ole vielä
alkanut eikä hoidon lopputulosta voida taata,
voi tuntua joskus vaikealta. Moni pitkän lapsettomuuden kokenut toteaa neuvontakäynnillä, ettei pettymyksen pelossa halua mennä
asioiden edelle. Kuitenkin uskaltautuminen
tähän pohdintaan luo neuvontaan yleensä
sen keskeisimmän ja antoisimman sisällön.
Toive vanhemmuudesta on useimmille yksi elämän suurimmista ja syvimmistä
toiveista. Näiden toiveiden kanssa neuvontavastaanotolla työskennellessä kunnioitus,
kohtaaminen ja kuuleminen ovat keskeisiä
periaatteita. Lahjasukusoluneuvonnan tavoitteena on ennen kaikkea tarjota turvallinen
paikka hyvälle valmistautumiselle uuteen
mahdollisuuteen.
Kirjoitus on julkaistu aiemmin
Helminauhan verkkosivuilla 3.12.2019.
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Tahaton lapsettomuus,
lahjasoluhoidot ja niihin
liittyvien tunteiden
käsittely mietityttävät
Tunnetilan lahjasoluneuvontaa tekevä psykologi ja psykoterapeutti
Maiju Tokola vieraili vertaisohjaajien kutsumana Helsingin Helminauharyhmässä helmikuussa ja paikalla oli myös Helminauha-hankkeen
hankesuunnittelija Jenni Huhtala. Kokosimme tilaisuudessa esitettyjen
kysymysten, ja käydyn keskustelun, sekä Helminauha-hankkeen
keräämän tiedon pohjalta tämän kysymyksiä ja vastauksia -artikkelin.
TEKSTI JENNI HUHTALA KUVA PIXABAY

Miten voi valmistautua tilanteeseen,
jossa aloitetaan lahjasoluhoidot?
Lahjasoluilla tehtäviin hedelmöityshoitoihin
valmistautuminen itsellisenä, tai puolison
kanssa, on hyvin yksilöllinen prosessi, johon
vaikuttavat henkilön aiemmat elämänkokemukset, ja esimerkiksi aiemmat hedelmöityshoidot omilla soluilla. Parhaiten lahjasoluhoitoihin valmistautumisessa auttavat
tapaamiset lahjasoluneuvontaa tekevän ammattilaisen kanssa sekä lahjasoluhoitoprosessissa mukana olevan hoitohenkilökunnan,
kuten hoitajien ja lääkäreiden kanssa käydyt
keskustelut. Helminauhan vertaisryhmissä
ja verkkovertaistuen avulla on mahdollista
vaihtaa ajatuksia lahjasoluhoitoja harkitsevien sekä niitä läpikäyneiden kanssa.
Kuinka monta kertaa parit yleensä
käyvät lahjasoluhoidoissa?
Hoitojen määrät ovat hyvin yksilöllisiä ja
keskiarvoa määristä on hyvin vaikea sanoa.
Lahjasoluhoitojen määriin vaikuttavat henkilön tai pariskunnan taloudelliset, henkiset
ja fyysiset resurssit. Eli onko taloudellisesti mahdollista jatkaa hoitoja pitkään, onko
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se mielen jaksamisen kannalta mahdollista,
ja miten etenkin hoitojen kohteena olevan
henkilön keho kykenee ottamaan vastaan
rankkoja hoitoja.
Kuinka lahjasolutustasta kannattaisi
puhua lapselle ja miten se lapseen
vaikuttaa?
Lahjasolutaustasta tulee puhua lapselle aivan
vauvasta saakka, niin että lapsi kasvaa tietoon
koko elämänsä ajan. Tällöin lahjasolutausta
on luonnollinen osa lapsen omaa ja perheen
yhteistä tarinaa, eikä lapsi muista aikaa, jolloin hän ei ole tiennyt asiasta. Vauvan kanssa
on helppo harjoitella itselleen sopivaa tapaa
ja sopivia sanoja, joilla puhua lahjasolutaustasta, sillä vauva ei esitä lisäkysymyksiä.
Lapselle on tärkeä tuoda esiin, että hän on
ollut hyvin toivottu, ja vanhempi tai vanhemmat ovat hyvin onnellisia, että ovat saaneet
juuri tämän lapsen.
Lahjasolutaustasta puhuminen lapsen ikävaiheiden mukaan on kuvattuna Helminauhahankkeen sivuilla kohdassa: Lapsen kehitys
ja ikätasoinen puhuminen.

Olisiko vuorovaikutussuhde lapseen
helpompi ja ymmärtäisimmekö toisiamme paremmin, jos kyseessä ei
olisi lahjasolutaustainen lapsi?
Lapsen temperamentti on jossain määrin periytyvä ominaisuus, mutta siitä huolimatta
jokainen lapsi on oma ihana yksilönsä, johon
vanhempi saa tutustua aivan uutena ihmisenä, oli sitten samaa geeniperimää tai ei.
Tutustuminen omaan lapseen ja oman lapsen
tapaan elää ja toimia on välttämätöntä, jotta
vanhempi ja lapsi oppivat yhteisen tavan vuorovaikuttaa. Jaettu geeniperimä ei välttämättä
helpota tätä tutustumista ja ylipäätään eri
temperamenttien yhteensopivuutta on vaikea
arvioida. Lasta ei siis osaa tulkita välttämättä
yhtään sen paremmin tai helpommin, vaikka
olisikin sama geeniperimä.
Miten lapsen lahjasolutausta vaikuttaa lapsen ja vanhemman väliseen
kiintymyssuhteeseen ja rakkauteen?
Rakkaus ja kiintymyssuhde lapseen eivät
synny geneettisen yhteyden kautta, vaan lapsen ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen eteen tulee tehdä töitä. Lapsi ei arvota

l

vanhempaansa sen mukaan, jakavatko he
samat geenit, vaan lapsi kaipaa vanhemmalta
tarpeidensa tyydyttämistä ja vilpitöntä rakkautta. Lasta rakastava katse osoittaa lapselle,
kuinka tärkeä hän on vanhemman mielestä.
Rakastavan katseen kautta lapsi muodostaa
itsestään kuvaa tärkeänä ja merkityksellisenä
ihmisenä, jonka arvo ei määrity perheessä
geenien perusteella.
Helminauha-hankkeen lahjasolulasten
vanhempien perhevalmennuksessa vanhempien kanssa on tultu siihen lopputulokseen,
että vanhemmuus on yhtä vaikeaa ja helppoa,
oli lapsen kanssa samat geenit tai ei.
Miten pitkä lapsettomuus vaikuttaa
vanhemmuuteen?
Tahaton lapsettomuus ja pitkä lapsitoive voi
vaikuttaa vanhemmuuteen niin, että vanhemmuus on jollain tavalla tietoisempaa. Lahjasolutaustaisen lapsen vanhempi miettii tietoisemmin omaa vanhemmuuttaan esimerkiksi
valmistautuessaan omaan tapaansa puhua
lapsen kanssa lahjasolutaustasta. Tahaton lapsettomuus on monelle hyvin rankka kokemus

ja vanhemmat ovat tuoneet esiin, että kokemus auttaa jaksamaan aika-ajoin rankkaakin
lapsiperhearkea, kun muistaa kuinka pitkä ja
toiveiden täyttämä matka vanhemmuuteen on
kuljettu. Tahaton lapsettomuus ei kuitenkaan
saisi estää vanhempaa tuntemasta väsymystä,
tai olla pyytämättä apua arjessaan sen vuoksi,
että lasta on toivottu kauan.
Miten käsitellä vaikeita tunteita kuten
vihaa, ahdistusta, epäoikeudenmukaisuutta ja suuttumusta?
Ikävien tunteiden käsittelyssä ja ilmenemisessä on hyvä muistaa, että tunteet ja tunnereaktiot menevät ohi, ja tunteita on tärkeä oppia
sietämään, mutta myös päästämään niistä irti.
Tunteita on hyvä nimetä ja tunnistaa, eikä
niitä ole tarpeen yrittää välttää. Tunteiden
käsittelyssä meitä auttavat yksilölliset tavat,
ja tärkeintä on löytää se itselle toimiva tapa,
joka helpottaa vaikeiden tunteiden kanssa
elämistä. Useimpia auttaa niiden ääneen sanominen, ja kokemus siitä, että tunteille on
tilaa, ja että ne hyväksytään sellaisenaan.

Jos päätyy lopettamaan hoidot, niin
miten suunnata katse tulevaan ja rakentaa itselleen merkityksiä elämään?
Tahaton lapsettomuus on kokemuksena rankka niin psyykkisesti, kuin kehollisesti. Tuloksettomien hedelmöityshoitojen jälkeen
lapsihaaveesta luopuminen tarkoittaa monelle
elämän tärkeimmästä toiveesta luopumista.
Tällöin on tärkeä löytää uusia merkityksiä
elämään, ja siinä auttavat aika, tahattoman
lapsettomuuden käsittely itselle sopivalla tavalla, sekä omien arvojen kirkastaminen. Jos
vaikeat tunteet alkavat hallita omaa elämää,
ja kuormittaa mieltä liikaa, sekä vaikuttamaan toimintakykyyn, silloin on hyvä hakea
ammattiapua niiden käsittelyyn esimerkiksi
terveyskeskuksen, työterveyden tai yksityisen
toimijan ammattilaiselta.
Kaikista tilaisuudessa esitetyistä
kysymyksistä löydät koosteen
Helminauhan sivuilta, missä voit
myös esittää lisäkysymyksiä,
joihin vastaamme mielellämme!
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LAPSETTOMUUTEEN PEREHTYNEET TERAPEUTIT
Tarkemmat tiedot kotisivuiltamme: simpukka.info ->Tukea-> Lapsettomuusterapeutteja

EKENÄS/TAMMISAARI
Bodil Strandström
Sjukskötare, lösningsinriktad terapeut
Mottagning: Trollbergsvägen 12,
Ekenäs, måndagar och onsdagar
Tidsbokning: 040 555 4912,
bstrandstrom@gmail.com
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
HELSINKI
Kirsi Juutilainen
Psykoterapeutti (varhaislapsuuden
vuorovaikutuspsykoterapia ET,
paripsykoterapiakoulutus 2011-2014)
Yhteystiedot: p. 09 7510 1000,
Lääkäriasema Femeda, Kalevankatu 9
www.femeda.fi
Leena Nissinen
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja
Yhteystiedot: 040 7271 914,
Mannerheimintie 40 D 85a, Helsinki
etunimi.sukunimi@acoma.fi,
www.acoma.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.
Simpukan jäsenille -20 % alennus
ensikäynnistä
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Psykoterapiapalvelu Ajatus
Marja-Liisa Tirronen
YET, psykoterapeutti Valvira, Kela
Yhteystiedot: p. 045 1548 006,
terapeutti@terapeuttipalvelu.fi
www.terapeuttipalvelu.fi
Psykoterapiapalvelu Tunnetila
Simpukan jäsenille jäsenetuna
10% alennus ensikäynnistä.
Riikka Airo
Psykologi, psykoterapeutti
(Valvira, Kela), p. 040 5090 797
Maiju Tokola
Psykologi, psykoterapeutti
(Valvira, Kela), p. 050 5671 846
Nina Torkler
Psykoterapeutti, psyk. sairaanhoitaja
(Valvira, Kela), p. 050 3591 107
ninatorkler@gmail.com
Yhteystiedot:
etunimi.sukunimi@tunnetila.net,
www.tunnetila.net
Annankatu 29 A 14, 00100 HELSINKI
Outi Ansamaa
Kätilö-terveydenhoitaja, seksologi,
psykoterapeutti
(ET paripsykoterapiakoulutus)
Ajanvaraus: Mehiläinen Felicitasklinikka p. 09 6122 75,
Femeda Kalevankatu 9A,
p. 09 7510 1000,
Väestöliitto p. 09 2280 5267
Tiina Ahonen
Perhe- ja paripsykoterapeutti
(KELA, Valvira)
Perhe-ja pariterapiakouluttaja,
työnohjaaja
Ajanvaraus: Mehiläinen Felicitasklinikka, 010 414 6550
Tiina Uusitalo
Psykoterapeutti YET
(KELA, terveydenhoitaja)
Yhteystiedot: Terveystalo Helsinki
Ajanvaraus: 030 6000
Terhi Vihko
Psykologi, psykoterapeutti
(Valvira, Kela)
Yhteystiedot:
Dextra lapsettomuusklinikka,
Saukonpaadenranta 2, 00180 HELSINKI,
p. 045 7733 9997 (ajanvar.) tai
terhi.vihko@gmail.com, p. 045 139 7861

Riitta Luhtio
Kätilö-terveydenhoitaja (AMK),
seksuaalineuvoja, psykoterapeutti
(ET, Kela, Valvira)
Yhteystiedot: Fertinova lapsettomuusklinikka, Unioninkatu 13, 00130 Helsinki
Ajanvaraus: riitta.luhtio@fertinova.fi
tai 030 6333 850
Ihmisen jälki
Valpuri Kallasmaa
Seksuaalineuvoja, kätilö.
Vastaanotto: Urban Wells, Sturenkatu 36
Ajanvaraus: valpuri@ihmisenjalki.fi
Ajat ja hinnat: www.ihmisenjalki.fi
HÄMEENLINNA
Pirkko Hänninen
Psykologi ja psykoterapeutti
Yhteystiedot: p. 050 320 4766,
pirkko.hanninen@coronaria.fi
Coronaria, Suomen kasarmi 6 LT1,
13100 Hämeenlinna
JYVÄSKYLÄ
Anni Vastamäki, psykologi
Yhteystiedot: 050 3135 596,
anni.vastamaki@hippoterapiaklinikka.fi
Vastaanotto:
Hippo Terapiaklinikka,
Sepänkatu 14, 40720 Jyväskylä
Kaija-Leena Kaijaluoto
Psykologi, työnohjaaja
Yhteystiedot: 040 5082 656,
natale@natale.fi, Vapaudenkatu 79 B 14,
Jyväskylä, www.natale.fi, Simpukan
jäsenille jäsenetuna -5 €/terapiakäynti.
KERAVA
Sanna Välimäki
Sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti
(Valvira), perheterapeutti (ET, kriisi- ja
traumapainotteinen), pariterapeutti
(koulutuksessa).
Kela-pätevyys: perheterapia
Vastaanotto: Keravalla, ilta- ja
viikonloppuaikoja
Tiedustelut ja ajanvaraukset:
p. 050 3256 966,
sanna.mindcatching@gmail.com
www.mindcatching.fi. Simpukan jäsenille
yksilötapaamisen ensikäynti -50 % ja
parikäynneistä aina -10 %.

KOLUMNI l
KUOPIO
Riikka Simonaho
Psykoterapeutti, psykologi
Yhteydenotot toimistonumerosta
010 2712 934
riikka.simonaho@coronaria.fi
Coronaria Tietotaito Oy,
Snellmaninkatu 2, Kuopio

P

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

ääsin kauan odotettuun IVF-hoitoon alkuvuodesta. Hoito vaati
kaksi viikkoa lääkkeen pistämistä neulalla vatsamakkaraan. Ensimmäinen lääke aiheutti mustelmia, mutta oli kivuton. Toinen
lääke teki kipeää, muttei jättänyt jälkiä. Kolmas oli helpoin,
inseminaatiovaiheesta tuttu irrotuspiikki.
Kuvittelin olevani supersankari selvittyäni pistoshoidoista. En ollut
tullut ajatelleeksi, mikä kaikki voi mennä pieleen vielä sairaalassa.
IVF-hoidossa munarakkulat imetään tyhjiksi suurella neulalla. Toimenpiteeseen saa voimakkaan kipulääkityksen, mutta muuten se on vähän kuin
kävisi gynekologilla. Tai niin ystäväni oli minua etukäteen rauhoitellut.
Puolisoni ei saanut koko päivää vapaaksi töistä. Hän tuli vastaanotolle
antamaan näytteen tuttuun tapaan, sanoimme heipat ja minä siirryin heräämöön odottamaan toimenpidettä. Kämmenselkääni kiinnitettiin tippa ja sain
esilääkettä. En vieläkään arvannut, että mitään yllättävää voisi tapahtua.
Sitten lääkäri tuli maski naamalla kertomaan, että mieheni näyte oli
tyhjä. Nolla liikkuvaa siittiötä. Aiemmat miljoonat uimarit olivat joutuneet
joukkotuhon kohteeksi. Syypää oli kuukausi sitten sairastettu angiina. Henkilökunta lohdutteli minua; munasolut voitaisiin silti kerätä.
Yritin pysyä positiivisena kävellessäni toimenpidehuoneeseen. En
arvannut, etten pääsisi sieltä omin jaloin takaisin.
Sain seurata munasolujeni keräämistä ultraääniruudulta. Paksu neula
lävisti munarakkulan ja imi sen tyhjäksi. Toimenpide oli kivuton, kiitos
lääkityksen. Lääkitystä sain kiittää myös äkillisestä verenpaineen ja pulssin
romahtamisesta. Tajunnan menettämisen rajamailla kuuntelin masiinoiden
huutavaa piippausta, katselin huoneeseen avukseni ryntäävää lisähenkilökuntaa ja ajattelin, että eipä mennyt homma ihan putkeen.
Toimenpiteen jälkeen oksensin viisi päivää ja vietin kaksi iltaa päivystyksessä. Muistuttelin itseäni talteen saaduista munasoluista. Ajatus
piti minut elossa.
Unelma vauvasta siirtyi taas tulevaisuuteen. Puolisoni keho palautuu
pikkuhiljaa. Omani on valmis uuteen kierrokseen. Niin kauan kuin minussa
vähäinenkin henki pihisee.

TAMPERE

Metti Löfberg

Katariina Ala-Karjanmaa
Psykologi
Yhteydenotot toimistonumerosta
010 2712 934
katariina.ala-karjanmaa @coronaria.fi
Coronaria Tietotaito Oy,
Snellmaninkatu 2, Kuopio
LAHTI
Rea Marjamäki
Seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja
(NACS), sairaanhoitaja AMK
Ajanvaraus puhelimitse 044 567 8928
tai omakupla@outlook.com
https://omakupla.fi
OULU
Tiina Ahonen
Perhe- ja paripsykoterapeutti (KELA, Valvira)
Perhe-ja pariterapiakouluttaja,
työnohjaaja
Ajanvaraus: Mehiläinen Felicitasklinikka, 010 414 6550
ROVANIEMI

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
perhepsykoterapeutti (KELA, Valvira)
p. 040 8204 296
Yhteystiedot:
etunimi.sukunimi@solmukohta.fi,
www.solmukohta.fi
Vastaanotto:
Aninkaistenkatu 14 B 32, 5.krs.,Turku
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koonnut Satu Rautakallio-Hokkanen

HUOM! Löydät suorat linkit alkuperäisiin uutisartikkeleihin kotisivuiltamme
polusta simpukka.info -> Tietoa ->
Uutiskatsaukset

Siemensyöksyn vaikutus
miehen terveyteen
erilaisia
aineksia, mutta sen pääasiallinen tehtävä on
vapauttaa siittiöitä. Siemensyöksyn puuttumisen ei varsinaisesti ole osoitettu aiheuttavan terveysongelmia, mutta säännöllisesti
tapahtuvana se saattaa esimerkiksi alentaa
eturauhassyövän riskiä.
Vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa
huomattiin, että kahden viikon aikana päivittäin tapahtuneen siemensyöksyn jälkeen
siittiöiden määrä väheni hieman, mutta ei
kuitenkaan normaalien arvojen alapuolelle. Myöskään siittiöiden liikkuvuuteen tai
muotoon sillä ei ollut vaikutusta.
Vaikka siittiöiden muodostus kestää
noin 74 päivää, toistuva siemensyöksy ei
vähennä niiden määrää, sillä keho tuottaa
miljoonia siittiöitä joka päivä.
SIEMENSYÖKSYSSÄ ERITTYY USEITA

Unkari lupasi kaikille tarvitseville unkarilaisille ilmaiset
lapsettomuushoidot –
mutta miksi?
UNKARIN VÄESTÖMÄÄRÄ ON noin 12,3 % las-

kussa ja väestö ikääntyy ja elää pidempään
kuin aiemmin. Alhainen syntyvyys, ja työikäisten maastamuutto muihin EU-maihin,
ovat olleet suurimpia väestömäärän laskun
syitä. Niinpä presidentti Viktor Orban
määräsi maan kuusi hedelmöityshoitoklinikkaa valtion omistukseen vuoden 2020
alusta lähtien. Hallitus on myös antanut
verovähennyksiä, lainoja ja muita etuja
lapsiperheille. Lapsettomuushoidot ja -lääkkeet tulivat ilmaisiksi helmikuun alussa ja
lapsettomuustutkimukset tulevat kaikille
ilmaiseksi tämän vuoden heinäkuun alussa.
Orban myös lupaa, että jatkossa hoitoon
pääsee jonottamatta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole selvää, ketkä ja millä perusteilla, ovat oikeutettuja hoitoihin.
Orban ei ole jättänyt epäselväksi miksi
hän lisää hoitoja. Oikeistolaisen Fideszpuolueen edustajana Orban haluaa Unkarin väestön kasvuun unkarilaisin voimin,
ja siten välttää maahanmuuttajien tulon
maahansa. Kyseessä ei siis ole tahattomasti
lapsettomien auttaminen sinänsä.
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Voiko PCOS-syndroomaa helpottaa omilla valinnoilla?
tiedetä,
mutta siihen saattaa vaikuttaa naisen kehon
insuliinin ja testosteronin sääntely. Painonhallinta on yksi merkittävistä hoitokeinoista, sillä jo viiden prosentin painonpudotus
helpottaa usein oireita. Myös ruokavaliolla
on merkittävä osuus oireiden hoidossa. Kun
ruokavalion hiilihydraattien ja sokerin määrä pidetään alhaisena, veren sokeriarvot ja
insuliinitaso pysyvät alhaisina.
Liikunnalla on vaikutuksensa sekä
painonhallintaan, että veren sokeriarvojen
ja insuliinitason hallintaan. Liikunnan ei
tarvitse olla itsensä rääkkäämistä, vaan nimenomaan sellaista, josta tulee itselle myös
hyvä mieli. Ravintolisien käytöstä ollaan
SAIRAUDEN SYYTÄ EI VARSINAISESTI

Virhe proteiinissa saa
siittiön jahtaamaan
häntäänsä
KUN SIITTIÖT LÄHESTYVÄT MUNASOLUA,

ne
saavat turbovoimia prosessissa, jota kutsutaan kapasitaatioksi. Kapasitaatiossa siittiön solukalvosta, tuman kohdalla olevalta
alueelta, poistuu glykoproteiinivaippa ja
sytoplasman proteiineja. Tutkijat tiesivät
jo, että monen eläimen siemenneste erittää
VSP-proteiinia, mutta sen varsinaisesta fysiologisesta roolista ei tiedetty enempää.
Osakan yliopistossa Japanissa keskityttiin tutkimaan tätä. Ensimmäiseksi huomattiin, että siittiöillä, joista puuttui VSPproteiinia, oli huomattavasti alhaisempi
kyky hedelmöittää munasolu koeputkessa.
Lähemmin tarkasteltaessa kävi ilmi, että
kapasitaation aikana siittiöt uivat ympyrää,
jolloin harvempi siittiö pääsi määränpäähänsä. Vaurioitunut liikkuminen viittasi
ongelmaan siittiön hännässä.
Normaalissa siittiössä PIP2 -niminen
lipidimolekyyli on yleensä lähempänä siittiön häntää. Siittiöissä, joissa VPS-proteiini
puuttui, PIP2 -lipidiä oli sekä runsaammin,
mutta myös laajemmin levittäytyneenä,
ympäri häntää. Samoin näissä siittiöissä
havaittiin paljon korkeampia kalsiumionipitoisuuksia, kertoo tutkimuksen lääkäri
Takafumi Kawai.
Korkea kalsiumpitoisuus alentaa siittiön hännän joustavuutta ja liikkuvuutta
ja siten viittaa miehen hedelmättömyyden
syihin. Tutkijat uskovatkin, että tämä löydös
johtaa lapsettomuushoitoihin, jotka parantavat siittiöiden liikkuvuutta ja sitä kautta
hedelmällisyyttä.

monta mieltä, mutta joissain tutkimuksissa
inositolista (vitamiinin kaltainen yhdiste) ja
omega-3 kalaöljystä on ollut potilaille hyötyä.
Yrttituotteissa siveydenpuun (Vitex agnuscastus) ja tähkäkimikin (Cimicifuga racemosa) on havaittu auttavan epäsäännöllisten
kuukautisten hoidossa. Myös kassiakaneli
(Cinnamomum cassia) saattaa auttaa metabolisten oireiden kanssa.
Probioottien vaikutusta ihmisen mikrobiomiin, ja sitä kautta androgeeni- ja estrogeenihormoneihin, on tutkittu, mutta sen yhteyttä
PCOS-syndroomaan ei ole pystytty vahvistamaan. Yleisesti kuitenkin arvellaan, että
probioottien käytöstä ei ole ainakaan haittaa.

Kosiskelevatko sukusolut?
PERINTEISESTI ON OLETETTU, että siittiön ja
munasolun yhdistyminen geenien suhteen
on satunnaista, jolla varmistetaan tasapainoisesti ja tilastollisesti ennustettavissa
olevat muuttujat jokaiselle sukupolvelle.
Munasolun on tähän asti arveltu olevan
passiivinen hedelmöittymisen alkaessa ja
nopeimman ja voimakkaimman siittiön
voittaja. Uudessa Yhdysvalloissa tehdyssä
tutkimuksessa on kuitenkin löydetty todisteita, että munasolu saattaakin olla se, joka
päättää mikä siittiö sen hedelmöittää.
Laboratoriossa huomattiin, että joidenkin tiettyjen geenien pariutuminen oli huomattavasti todennäköisempää kuin toisten,
niissä tapauksissa, joissa naisella oli tiettyjä
geenejä. Hiirikokeissa tutkittiin kivessyövän periytymisen riskiä, ja sitä, miten äidiltä
tai isältä tulleet, eri lailla pariutuvat geenit,
vaikuttivat siihen. Kun muut mahdolliset
selitykset tähän oli eliminoitu, pääteltiin,
että hedelmöittyminen ei ollut satunnaista.
Täytyy olla olemassa mekanismi, joka antaa
munasolun valita siittiön, jolla on normaalit geenit, kuin siittiön, jolla on geenimutaatio. Tätä mekanismia ei vielä tunneta,
mutta nyt tiedetään, että naisella ja hänen
lisääntymissysteemillään on aktiivisempi
rooli siittiön valinnassa, ja siinä, millainen
geeniyhdistelmä hänen jälkikasvullaan on.
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Löydetty geeni saattaa
selittää miehen
hedelmättömyyttä

Ensimmäiset
koeputkihoidoilla
syntyneet gepardivauvat

LAPSETTOMUUDEN SYYTÄ EI aina saada sel-

GEPARDI ON SIRORAKENTEINEN

ville, ja arvioidaan, että näissä tapauksissa
puolet johtuu miehestä, ja puolet naisesta.
Tutkijat uskovat, että miesten kohdalla
noin puolessa näistä tapauksista syy on
miehen hedelmällisyyteen vaikuttavissa
geeneissä, joita ei vielä tunneta. Yhdysvalloissa Brighamin sairaalassa Bostonissa
tehdyssä tutkimuksessa on nyt löydetty
geneettinen poikkeavuus, joka saattaa olla
yksi syyllinen. Geneettinen uudelleenjärjestely ja geenimuunnos, jotka vaikuttavat
SYCP2-geeniin, liittyvät alhaiseen siittiöiden määrään. Häiriö SYCP2-geenissä löydettiin huomattavasti useammin miehiltä,
joilla oli lapsettomuusongelma, kuin yleisessä väestössä. Vaikka syy nyt mahdollisesti löydettäisiin, hoitomahdollisuudet
on vielä selvitettävä.
Jo pelkkä diagnoosi itsessään voi olla
terapeuttista -- vaikka mitään ei olisikaan
tehtävissä asian korjaamiseksi. Se lopettaa
kuitenkin perimmäisen syyn etsimisen,
ja avaa ovia kliinisiin tutkimuksiin, sanoo Brighamin sairaalan tutkija Cynthia
Morton.

Torres ei saa käyttää
pakastettuja alkioita
3/2018
arizonalaisesta Ruby Torresista, joka
erottuaan miehestään olisi halunnut käyttää liiton aikana hoidoissa hedelmöitettyjä
ja pakastettuja alkioita. Torres sairasti
avioliiton aikana rintasyövän ja alkioihin
käytettiin hänen viimeiset omat munasolunsa. Rubyn ex-mies John Joseph
Terrell kielsi alkioiden käytön ja Ruby
vei asian oikeuteen. Oikeus päätyi John
Josephin kannalle, joten Ruby vei asian
seuraavaan oikeusasteeseen. Nyt Arizonan
korkein oikeus on antanut päätöksensä,
että Ruby ei saa käyttää alkioita. Rubyn
uusi mies oli lupautunut adoptoimaan
mahdollisesti syntyvät lapset itselleen
eikä John Joseph olisi joutunut elatusvelvolliseksi, mutta tämä ei muuttanut
oikeuden päätöstä.
Torresin aloittaman oikeusprosessin
johdosta Arizonassa hyväksyttiin vuonna 2018 laki, jonka perusteella nykyään
vastaavassa tapauksessa alkioita saa käyttää. Laki ei kuitenkaan koske ennen sen
voimaantuloa tulleita tapauksia.

kissaeläin
ja maailman nopein maanisäkäs. Gepardi
elää Afrikassa uhanalaisena ja Aasiassa
erittäin uhanalaisena ja arvioidaan, että
niitä on enää noin 7500 yksilöä maailmassa. Tutkijat ovat tehneet 15 vuotta töitä,
että lajin säilyvyyttä voitaisiin auttaa. Nyt
ensimmäiset kaksi koeputkigepardia ovat
syntyneet Columbus Zoo and Aquariumissa, Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa.
Tyttö- ja poikapentu syntyivät sijaissynnyttäjänä toimineen gepardinaaraan avulla
ja naaras alkoi huolehtimaan pennuista.
Vaikka koeputkihoitoja tehdään menestyksellä ihmisille, kissaeläimillä se on
toiminut aiemmin vain kerran vuonna
1990, jolloin syntyi kolme tiikerinpentua.
Gepardien lisääntyminen keskenään eläintarhassa on erittäin harvinaista. Erityinen
haaste puolestaan niiden koeputkihoidossa
on hormonihoidon ajoittaminen ja alkion siirto naaraaseen. Hoitoja käyttämällä
säästytään kuitenkin eläinten kuljettelulta
eläintarhasta toiseen.
Syntyneet pennut ovat erittäin hyväkuntoisia, vahvoja ja sisukkaita, kuten
gepardinpentujen kuuluukin olla, sanoi
pentuja tavannut tutkija ja gepardibiologi
Adrienne Crosier.

Israelissa miesparit ja
itsenäiset miehet
saamassa oikeuden
sijaissynnyttäjän
käyttämiseen
on kumonnut
lain, joka kieltää sijaissynnyttäjän käyttämisen miespareilta ja itsenäisiltä miehiltä.
Oikeus katsoo, että laki rikkoo kyseisten
ryhmien tasa-arvoa ja oikeutta vanhemmuuteen. Kaikki korkeimman oikeuden
viisi jäsentä olivat asiassa samaa mieltä.
Vuonna 2018 lakia jo muutettiin siten, että
se sallii sijaissynnytyksen naimattomille
naisille, mutta samalla käynnistyivät laajat
protestit, koska miehet jätettiin äänestyksen jälkeen niukasti lain ulkopuolelle.
Knessetillä (Israelin parlamentti) on
nyt vuosi aikaa esittää uutta, sallivaa lakia
viimeistään 1.3.2021, eikä sillä ole enää
mahdollisuutta kieltää kyseistä muutosta.
Oikeuksia ajanut ryhmä, Avot Ge’im
(suom. ylpeät isät) ovat ylpeitä saavutuksesta. ”Tämä on dramaattinen ja jännittävä
päivä, jolloin Israel harppaa maailman
edistyneimpien maiden joukkoon, kun
puhutaan LGBT-oikeuksista. Meillä on
vielä pitkä matka täydelliseen tasa-arvoisuuteen, mutta tästä päivästä lähtien
mekin voimme perustaa kauniita perheitä – aivan kuten kaikki muutkin, ryhmä
sanoo tiedotteessaan.
ISRAELIN KORKEIN OIKEUS

KERROIMME SIMPUKKA-LEHDESSÄ

Klinikoiden onnistumisprosenttien tulkinnassa
kannattaa käyttää harkintaa
AUSTRALIASSA JA UUDESSA SEELANNISSA

tutkittiin 20 hedelmöityshoitoklinikan
ilmoittamia onnistumisprosentteja kotisivuillaan ja huomattiin 32 erilaista tapaa
laskea niitä. Siksi näiden lukujen vertailu
on täysin merkityksetöntä.
Se on kuin vertaisi omenoita ja päärynöitä, sanoo professori Cindy Farquhar,
joka on yksi raportin kirjoittajista.
Farquhar kertoo, että klinikoita ei voi
kieltää julkaisemasta itselleen suotuisampia lukuja sen sijaan, että ne julkaisisivat
potilaille oleellisimpia lukuja. Hänen mielestään klinikoiden kotisivuillaan julkaisemia lukuja on käytännössä mahdoton
verrata keskenään, ja nyt käytäntöä pitäisi
muuttaa niin, että asiakkaalla on mahdollisuus tähän vertailuun.

Paras onnistumisen mittari olisi kumulatiivinen elävänä syntyneiden lasten
määrä jokaista IVF-kiertoa kohti. Tätä ei
kuitenkaan yksikään klinikoista ilmoittanut sivuillaan. Kaikkein kriittisimmin
Farquhar suhtautui lukuihin, joissa ilmoitettiin alkion siirron onnistumisesta:
noin 20 % potilaista ei pääse edes siihen
saakka, jolloin luvut eivät kuvasta onnistumista mitenkään. Kun ilmoitetaan,
kuinka monta naista aloitti hoidon, eikä
sitä kuinka moni eteni alkion siirtoon
asti, lukemat muuttuvat vähemmän optimistisiksi.
Yksi syy erilaisten lukujen ja onnistumisprosenttien ilmoittamiseen on, että
niistä ei ole olemassa mitään ohjeistusta,
jota kaikki joutuisivat noudattamaan.

Simpukka 2 | 2020

33

l UUTISKATSAUS

Hoidot ja COVID-19

Brexit ja IVF

LISÄÄNTYMISLÄÄKETIETEEN AMMATTILAISTEN

BRITANNIAN ERO EU:STA

eurooppalainen järjestö ESHRE on antanut
ohjeistusta siitä, miten koronaviruksen aiheuttama sairaus COVID-19 vaikuttaa raskauteen ja lapsettomuushoitoihin. Järjestö
kehottaa välttämään hoitojen aloittamista
uusille potilaille.
Tällä hetkellä ei ole selkeää näyttöä
siitä, että COVID-19 vaikuttaisi negatiivisesti varsinkaan alkuvaiheessa oleviin
raskauksiin. Maailmalla on jo raportoitu
muutamasta koronaviruksen aiheuttamaa
sairautta potevasta naisesta, jotka ovat synnyttäneet terveen lapsen. Joidenkin COVID19:a sairastavien naisten on myös raportoitu synnyttäneen lapsia, joilla on ollut
terveysongelmia. Näin lyhyellä aikavälillä
ei voida kuitenkaan vielä päätellä, että ne
olisivat johtuneet juuri virustartunnasta.
Kaikki nämä tiedot on saatu hyvin pienen
ajan aikana, joten niihin tulee suhtautua
suurella varovaisuudella. Ei ole myöskään
tiedossa, miten virus mahdollisesti vaikuttaa juuri nyt alkaviin raskauksiin.
Muista aiemmista koronaviruksista
saatujen kokemusten perusteella ESHRE
kehottaakin ennaltaehkäisynä välttämään
hoitojen aloittamista uusille potilaille tällä
hetkellä, sairastivat he sitten virusta, tai eivät. Niille potilaille, joilla hoitoprosessi on
parhaillaan menossa, suositellaan raskauden alkamisen lykkäämistä esimerkiksi pakastamalla munasolu tai alkio myöhempää
hoitoa varten. Virusta sairastaville, raskaana
oleville henkilöille voidaan joutua antamaan lääkkeitä, jotka saattavat vaarantaa
raskauden.
Raskaaksi tulleita, ja hoitoja suunnittelevia, miehiä ja naisia kehotetaan välttämään tartunta-alueita, sekä jo tartunnan
saaneita ihmisiä. ESHRE seuraa tarkasti
hedelmöityshoitoihin, ja niistä alkaneisiin
raskauksiin, liittyviä tieteellisiä julkaisuja
ja kehottaa kaikkia alan ammattilaisia välttämään rasittamasta jo nyt ylityöllistettyä
terveydenhoitoa.
Simpukka-yhdistys seuraa ESHRE:n
julkaisuja ja tiedottaa niistä kotisivuillaan
ja sosiaalisessa mediassa.
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tuo mukanaan
monia haasteita, jopa koeputkihoitoihin
liittyen. Jos ero tapahtuu ilman sopimusta,
se voi vaikeuttaa lääkkeiden, lääketieteellisten tarvikkeiden sekä sukusolujen,
kuten siittiöiden, maahan tuomista. Maahantuonti saattaa viivästyä jopa puolella
vuodella. Lisäksi EU:n kudosdirektiivi ei
enää koske Britanniaa.

l VERTAISTUKI

Britanniasta tehdään myös paljon matkoja muihin Euroopan maihin, esimerkiksi
lahjasoluhoitoihin tai edullisempiin koeputkihoitoihin omilla soluilla. Jos erossa päästään sopimukseen, sen ei pitäisi
vaikuttaa matkustamiseen hoitoihin EUmaahan. Jos taas sopimusta ei synny esimerkiksi matkustamiseen, sairastumisiin
ulkomailla, ja niihin liittyviin vakuutuksiin, voi tulla ongelmia.

koonnut Anniina Valkonen

Simpukan vertaisohjaajat esittäytyvät

HELMITYYPPI
Olen Aura, 35-vuotias antropologi ja
koulutuskoordinaattori. Toimin vertaistukiohjaajana Simpukan Helsingin lapsitoiveryhmässä.
Elämässä tärkeitä asioita on mieheni, lemmikkikanimme, läheiset, rakas veljenpoikani, luonto, itsensä toteuttaminen,
empatia ja pienistä hetkistä nauttiminen.
Ryhdyin vertaistukijaksi, koska
kaipasin vertaistukea lapsettomuuteen.
Halusin myös päästä vaikuttamaan ja lisäämään tietoutta lapsettomuudesta sekä
auttaa muita samassa tilanteessa olevia.
Ryhmässämme parasta on kaikki
ryhmäläiset. Aivan mahtavia, vahvoja ja
rohkeita naisia ja miehiä.
Vertaistuessa parasta on ymmärrys.
Voit kertoa ikävimmätkin tunteesi ja tiedät, että toinen ymmärtää ja tietää mitä
tunnet eikä tuomitse. Toisten tarinoiden
kuuleminen on myös opettanut valtavaa
nöyryyttä ja kunnioitusta, miten rankoistakin kokemuksista voi selvitä.
Tulevaisuudessa haluaisin kokea
vanhemmuuden. Jos emme saisi biologisesti omaa lasta, niin sitten haluaisimme
adoptoida. Toiveena on myös joku päivä
unelmien koti omalla pihalla sekä useampi
lemmikkieläin.
Lisäksi haluaisin sanoa voimia ja
aurinkoa jokaiselle. Kaikki tunteet on
sallittuja ja muistakaa, että ette ole yksin.

KUKA Aura
MISSÄ Helsinki
MITÄ Lapsitoiveryhmä
MITEN Koronan takia emme ole
voineet tavata vertaistukiryhmän
kanssa nyt hetkeen kasvotusten,
mutta pidämme tapaamisia virtuaalisesti Zoomin avulla. Virtuaalitapaamiseen on helppo osallistua kotoa käsin ja päästä sitä
kautta jakamaan ajatuksia ryhmäläisten kanssa. Koronatilanne
on vain korostanut tarvetta vertaistuelle ainakin omalta osaltani
nyt kun useimmat hoitavat tahot
ovat laittaneet lapsettomuushoidot jäihin.

VERTAISTUKI l

Tänä vuonna on käynnistynyt vertaisryhmä itsellisesti lasta toivoville ja
lapsen saaneille. Keskustelut toisten
samankaltaisissa tilanteissa olevien tai
niitä läpikäyneiden kanssa helpottavat
omaa oloa ja saattavat antaa työkaluja
omien sisäisten solmukohtien aukaisemiseen. Lisätietoa voit tiedustella
Helminauha-hankkeen Jenniltä (jenni@
simpukka.info ja puh. 040-5323010).

“On ihanaa päästä kuulemaan, mitä
muut tuntevat samassa tilanteessa ja
että omat tunteeni ovat ihan tavallisia.” - Simpukan vertaistukikysely 2019
Kaipaatko kohtaamisia vertaisten kanssa? Haluatko olla mukana mahdollistamassa vertaisten kohtaamisia? Vertaisten kesken voi jakaa omia kokemuksia,
ajatuksia sekä iloja ja suruja luottamuksellisesti. Tuemme ja opastamme
vertaistoiminnan käynnistämisessä. Ota
yhteyttä vertaistukikoordinaattoriin.
Vertaistukikoordinaattori
Anniina Valkonen
anniina@simpukka.info
040-5325390

Vapaaehtoisten päivä 17.10.2020
Simpukan vapaaehtoisten koulutuspäivä on 17.10.2020.
Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille Simpukan aktiivisille toimijoille, kuten vertaistukiryhmien vertaisohjaajille,
SimpukkaParien vertaisohjaajille, verkkovertaisille, lehden
kirjoittajille, chattareille, bloggareille sekä muille Simpukan
vapaaehtoisina toimiville. Varaa päivä jo nyt kalenteristasi!
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Uusi tilanne ja tutkimusten puute
koronaviruksesta pysäytti
lapsettomuushoidot
Maaliskuussa maailma pysähtyi ja alkoi ennennäkemätön aika,
joka vaikutti meidän kaikkien elämään. Koronavirusepidemia
julistettiin pandemiaksi. ESHREn suosituksesta virus pysäytti
lapsettomuushoidot lähes kaikkialla Euroopassa, Suomessakin
suurimman osan.
TEKSTI SATU RAUTAKALLIO-HOKKANEN

E

SHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) on eurooppalaisten lisääntymislääketieteen ammattilaisten
järjestö. Sen päätehtävänä on edistää tietoisuutta lisääntymislääketieteestä ja -lääkkeistä.
Monet suomalaiset lisääntymislääketieteen
ammattilaiset ovat sen jäseniä. ESHRE tekee
maailmanlaajuista yhteistyötä tieteellisen tutkimuksen ja käytännön toimien edistämiseksi
ja järjestää koulutuksia ja kongresseja sekä
ylläpitää tietopankkeja. Se ei siis ole viranomainen, joka voisi määrätä ketään tai mistään, mutta se on taho, jossa ammattilaisista
koostuvat työryhmät voivat laatia suosituksia
ja ohjeita, jotka perustuvat laajasti kerättyyn
tutkimustietoon.

36 Simpukka 2 | 2020

ESHRE suositteli hoitojen keskeyttämistä
ESHRE antoi oman suosituksensa heti pandemian laajennuttua, että lapsettomuushoidot tulisi pysäyttää toistaiseksi. Monet maat
noudattivat tätä ohjeistusta, sillä mitään tietoa
siitä, miten koronavirus vaikuttaa hoitoihin,
raskauteen, äidin tai kohdussa olevan lapsen
terveyteen tai synnytykseen ei ollut saatavilla.
Suosituksella haluttiin myös varmistaa, että
terveydenhoitohenkilökunnalla oli tarpeeksi
voimavaroja akuutissa tarpeessa olevien hoitamiseen, eikä lapsettomuushoitojen kautta
tulisi lisäkuormitusta. Samalla pienennettiin
sekä potilaiden että klinikoiden henkilökunnan tarttumis- ja tartuttamisriskejä.
Suomessa kaikkien julkisten klinikoiden
lapsettomuushoidot keskeytettiin siltä osin
kuin se oli mahdollista. Niissä hoidoissa missä

pystyttiin, siirryttiin alkioiden ja sukusolujen
pakastamiseen. Useimmat yksityiset klinikat tekivät samoin. Tämä herätti potilaissa
suurta huolta, ja Simpukkakin sai kyselyitä
jäseniltään tässä ahdistavassa tilanteessa, jossa kukaan ei tiennyt mitä tulevaisuus tuo ja
kauanko katkos kestää.
”Me Simpukassa luonnollisesti seurasimme tilannetta tarkasti ja tehtävämme oli
huolehtia siitä, että mahdollistimme tukea
vaikeassa tilanteessa”, sanoo Simpukan toiminnanjohtaja Johanna Repo. ”Viestimme
myös säännöllisesti aina kun saimme uutta
tietoa tilanteen muuttumisesta”, hän jatkaa.
Hoidot ovat nyt jatkumassa
ESHRE antoi 23. huhtikuuta uuden ohjeistuksen, jonka mukaan hoitoja voidaan nyt jatkaa
pikkuhiljaa kansallisia ja paikallisia säännöksiä noudattaen. Pandemian etenemistä on
pystytty hillitsemään monilla eri keinoilla.
Huhtikuun viimeisellä viikolla esimerkiksi
Tanska ja Saksa ovat jo ilmoittaneet klinikoiden avaamisesta. Suomessa esimerkiksi
Kuopion yliopistollinen sairaala on ilmoittanut aloittavansa hiljalleen hoitoja, joista
ensimmäisenä ovat ovulaatioinduktiot, inseminaatiot ja pakastealkion siirrot. ESHREn
COVID-19-työryhmä on koostanut ohjeita
klinikoille, miten hoitoja voidaan jatkaa ja
miten näissä poikkeusoloissa olisi hyvä toimia. Tärkeintä on varmistaa sekä potilaiden
että henkilökunnan turvallinen työskentely
niin hyvin kuin se tällä hetkellä tutkimusten
mukaan on mahdollista.

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.

Seuraavassa
Simpukassa
3/2020
• Teemana lapsettomuushoidot

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

• Ilmestyy syys-lokakuussa
Anniina Valkonen
Vertaistukikoordinaattori
- Vertaistukijoiden yhteyshenkilö
- Vertaistuen välittäminen
- Keskustelufoorumi ja Facebookkeskusteluryhmät
- SimpukkaParit-toiminta
040 532 5390, anniina@simpukka.info

Kirjoita Simpukkaan tai tule
mukaan lehden toimituskuntaan!
Ota yhteyttä:
johanna@simpukka.info

www.simpukka.info

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

Jenni Huhtala
Hankesuunnittelija,
Helminauha-hanke
040 532 3010, jenni@simpukka.info

Miika Rautiainen
Viestintäsuunnittelija
- Viestintä
- Verkkovertaistuki
- Tiedotus
- Mediayhteistyö
045 7876 4464, miika@simpukka.info

Piia Savio
Hankevastaava, Helminauha-hanke
045 7873 5433, piia@simpukka.info

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Kalevantie 7 C, 33100 Tampere
0400 844 823, simpukka@simpukka.info
www.simpukka.info
www. facebook.com/simpukka.info
Twitter: @SimpukkaRy
Instagram: @simpukkary.
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KUVA SHUTTERSTOCK

Koronaviruksen vuoksi kevätkokous jouduttiin siirtämään syksylle. Kokoukseen
tulee myös etäosallistumismahdollisuus
josta tiedotamme myöhemmin.

TULEVIA KOULUTUKSIA

Kokous pidetään Simpukan toimistolla,
Kalevantie 7 C, Tampere

Vapaaehtoisten päivä 17.10.2020
Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille
Simpukassa vapaaehtoisena toimiville.
Koulutuspäivässä perehdytään videovälitteiseen vertaistukeen sekä itsemyötätuntoon voimavarana. Varaathan päivän
kalenteristasi. Lisätietoa vertaistukikoordinaattorilta.

Aloitamme klo 16.30 kahvilla ja kokous
alkaa klo 17.

TAPAHTUMIA

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina
3.9.2020 klo 17 (kahvit klo 16.30).

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään edellisen vuoden vuosikertomus
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan
lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt
asiat
9. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!

38 Simpukka 2 | 2020

SIMPUKKA ON THE ROAD!
Vuodelle 2020 on suunniteltu yleisötilaisuuksia ja aluetapaamisia kuudelle paikkakunnalle: Mikkeli, Ahvenanmaa, Pori,
Oulu ja Kajaani. Tule mukaan tapaamaan
yhdistyksen toimijoita ja vertaisia! Haluatko olla mukana järjestämisessä omalla
paikkakunnallasi?
Ota yhteyttä: johanna@simpukka.info.

Helminauha-hankkeen
tulevia tapahtumia
2.-7.8.
Lahjasoluperheiden Tuettu loma
Kuortaneen urheiluopistolla
18.-19.9.
Hankkeen puheenvuoro SFY-päivillä
3.10.
Sateenkaariperheiden perhevalmennus (Tampere)
5.11. ja 12.11. klo 17 - 19.30
etävalmennusiltapäivät ZOOMissa
24.10.
Itsellisten äitien perhevalmennus
(Tampere)
5.11. ja 12.11. klo 17 - 19.30
etävalmennusiltapäivät ZOOMissa
31.10. & 21.11.
Tahatonta lapsettomuutta kokeneiden
parien perhevalmennus (HKI)
Lisätietoja: www.helminauha.info

VERTAISRYHMIEN YHTEYSTIEDOT
VERTAISRYHMIEN
YHTEYSTIEDOT
HELSINKI
1) Lapsettomien lapsitoive-vertaisryhmä:
helsinki.simpukka@gmail.com
2) Helminauharyhmä:
helsinki.helminauha.simpukka
@gmail.com
3) Lapsellisten lapsettomien
vertaisryhmä: helsinki.
lapselliset.simpukka@gmail.com
Lisäksi Helsingissä kokoontuu kohduttomien ryhmä Kohtuuttomat. Lisätietoa:
info@kohduton.fi
JYVÄSKYLÄ
Helminauharyhmä:
jyvaskyla.helminauha.simpukka
@gmail.com
KAJAANI
Eri elämäntilanteessa olevien lapsettomien vertaisryhmä:
kajaani.simpukka@gmail.com
KALAJOKI
Eri elämäntilanteessa olevien lapsettomien vertaisryhmä:
kalajoki.simpukka@gmail.com
KOKKOLA
Eri elämäntilanteessa olevien lapsettomien vertaisryhmä:
kokkola.simpukka@gmail.com
OULU
Lapsettomien lapsitoive-vertaisryhmä:
oulu.simpukka@gmail.com

PORI
Lapsellisten lapsettomien vertaisryhmä:
pori.lapselliset.simpukka@gmail.com
PORVOO
Porvoon lapsettomien vertaisryhmä:
porvoo.simpukka@gmail.com
TAMPERE
1) Lapsettomien lapsitoive-vertaisryhmä
tampere.simpukka@gmail.com
2) Helminauharyhmä:
tampere.helminauha.simpukka
@gmail.com
3) Itsellisten ryhmä itsellisesti lasta toivoville ja lapsen saaneille. Lisätietoja tapaamisista: tampere.itselliset.simpukka@
gmail.com
TURKU
1) Lapsettomien lapsitoive-vertaisryhmä:
turku.simpukka@gmail.com
2) Helminauharyhmä: turku.helminauha.
simpukka@gmail.com
VANTAA
Lapsettomien lapsitoive-vertaisryhmä:
vantaa.simpukka@gmail.com
VIRRAT
Eri elämäntilanteessa olevien lapsettomien vertaisryhmä:
virrat.simpukka@gmail.com

Muista ilmoittaa
osoitteenmuutoksesta
jasenasiat@simpukka.info!
Lisätietoa
ryhmistä voi tiedustella
vertaistukikoordinaattorilta:
anniina@simpukka.info.

ETKÖ OLE
VIELÄ JÄSEN?
LIITY NYT KÄTEVÄSTI
JOKO VERKKOKAUPASSAMME:
www.simpukka.info/tuote-osasto/
jasenyys/
TAI LOMAKKEELLA:
www.simpukka.info/liity-jaseneksi/
TAI LÄHETTÄMÄLLÄ SÄHKÖPOSTIA:
jasenasiat@simpukka.info
Simpukka-yhdistyksen jäsenmaksut
vuonna 2020
28 euroa/henkilö
34 euroa/pariskunta
6 euroa/perhejäsen
(jos perheessä on jo henkilö -jäsen)
10 euroa/kannatusjäsenmaksu
40 euroa/ammattilaisjäsen
75 euroa/kannatusyhteisö
280 euroa/ainaisjäsen
340 euroa/ainaisjäsen, pariskunta
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HUOMENNA SE
VOI OLLA TOTTA.
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Lapsettomuutta voidaan hoitaa. Yksilölliset hoitomenetelmämme ja kokeneet asiantuntijamme ovat
täyttäneet jo tuhansien toiveet omasta lapsesta.
Jos oma tilanteesi askarruttaa, käänny epäröimättä
puoleemme. Sydämellisesti tervetuloa.

Felicitas Mehiläinen
Helsinki • Lappeenranta • Oulu • Turku

