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Kaikki tunteet sallittu!
TAHATTOMAAN lapsettomuuteen mahtuu koko tunteiden kirjo. Se voi tuoda

mukanaan niin surua, pettymystä, häpeää kuin iloa, toivoa ja uskoa tulevaan.
Tunteet eivät yleensä etene lineaarisesti tai loogisesti, vaan kokemus voi olla
aaltoilevaa tai yksi iso sykkyrä.
Lapsettomuus kulkee usein mukana läpi elämän. Välillä se voi olla takaalalla, mutta jotkin asiat saattavat nostaa tunteet pintaan. Lähipiirin vauvauutiset ja ikätoverien valokuvat lapsenlapsista voivat herättää kipeitä tunteita
vuosienkin päästä. Lapsettomuuden kokemusta verrataan usein arpeen. Se
voi ajan myötä haaleta, mutta sykkiä joskus kipeästikin. Lapsettomuuden
jättämä arpi ei aina häviä, vaan sitä joutuu kantamaan mukana tavalla tai
toisella, vaikka toive lapsesta toteutuisi.
Lapsettomuudessa kaikki tunteet ovat sallittuja ja hyväksyttyjä, mutta niiden kanssa ei kannata jäädä solmuun. Henkisestä hyvinvoinnista on hyvä
pitää huolta ja hakea tarvittaessa ulkopuolista apua ammattilaisilta. Monelle
ratkaisevaa apua on tuonut myös
vertaistuki. Toisiin lapsettomiin tutustuminen ja kokemusten jakaminen helpottavat oloa kun huomaa,
ettei ole tunteidensa kanssa yksin.
Lapsettomuuden tunteet ja elämänkaari olivat läsnä myös Simpukkaviikolla ja Lapsettomien lauantaina. Tänäkin vuonna jaoimme tietoa
tahattomasta lapsettomuudesta ja
järjestimme etätapahtumia eri elämäntilanteessa oleville. Suuri kiitos
kaikille mukana olleille ja viikkoa
somessa seuranneille! Simpukkaviikon tunnelmia löytyy tästä lehdestä sivuilta 16-17.
Simpukka-viikossa ja Lapsettomien
lauantaissa kiteytyy hienosti se voima, mitä meillä joukkona on. Erilaiset elämäntarinat ja niihin liittyvät
moninaiset tunteet punovat yhteistä
kuvaa lapsettomuuden kokemuksesta. Yhdessä olemme vahvempia.
Anniina

PÄÄKIRJOITUS l

Meidän tulisi edistää
sekä lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia että hyvän elämän
rakentamista yksin tai
kaksin, jos lapsia ei
koskaan saakaan.
Ulkopuolisuus tai yhteisöllisyys
– utanförskap eller gemenskap
Viime lehdessä kirjoitin siitä, että lapsettomien kesken on suurta
moninaisuutta ja että usein on helpompaa nähdä eroja kuin yhdistäviä tekijöitä. Tämä pätee vielä enemmän lapsettomien suhteessa
yhteiskuntaan. Me lapsettomat koemme yhteiskunnassa ulkopuolisuuden tunnetta ja ympäristö näkee meidät erilaisena. Meidän
polkuamme on hankala ymmärtää, kun se poikkeaa oletetusta.
Att vara barnlös är att stå lite utanför det som varit (och ofta
fortfarande är) samhällets norm. Eller nå – norm numera snarare
i uppfattning än i verklighet, då allt fler förblir frivilligt eller ofrivilligt barnlösa. Som ”samhällsfenomen” är vi inte längre någon
ovanlighet, men ändå hänger den känslan kvar, både hos oss barnlösa själva och hos folk runtom oss och samhället som struktur.
Yksi ongelma ulkopuolisuuden ja yhteisöllisyyden tasapainoilussa
on se, että meidän pitäisi vielä lisätä yhteiskunnan ymmärrystä lapsettomia kohtaan. Meidän tulisi luoda yhteiskuntaan ja työelämään
rakenteita, jotka ottavat paremmin eri tilanteitamme huomioon,
jotta syrjintä lapsettomia kohtaan häviäisi. Meidän tulisi edistää
sekä lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia että hyvän elämän

rakentamista yksin tai kaksin, jos lapsia ei koskaan saakaan. Ja
siinä vaikuttamistyössä tarvitaan lapsettomuuden erilaisuutta.
Och sen sku ändå gemenskapen vara viktigare, också i förhållande till världen runt oss. Vad har du som knyter dej till dina
sammanhang? Finns det fungerande familjeband, gemensamma
intressen med vänner, kunnande som kan delas i jobbkollegiet
eller studiekretsen?
Lapsettomuus on vain yksi osa elämästämme ja niiden muiden
osien kautta voimme olla mukana yhteisössä. Minä olen lopullisesti lapseton, mutta myös opettaja, yhdistysaktiivi, kuorolaulaja,
ystävä ja leikkokukkien rakastaja ja niiden kautta olen hyväksytty ja syleilty osa yhteisöä. Mitä muuta sinä olet kuin lapseton?
Voisimmeko kokea kuuluvamme osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa
niiden lapsettomuuden ulkopuolisten elämänosiemme kautta?

Katja
puheenjohtaja

Simpukka-viikolla julkaistiin lopullisesti
lapsettomien oma SYKE-logo ja verkkosivusto-osio, jonka löydät osoitteesta:
www.simpukka.info/syke-verkosto .
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Lapsettomuus synnytti kipinän satavuotiaan perheyrityksen myyntiin
Neljännen polven elämäntapayrittäjän elämänpolulle on tulossa täysin uusi
suunta majoitusyrityksen myyntiin laiton myötä. Lapsettomuus on suurimpana syynä siihen, että Tiina on päättänyt luopua lähes 100-vuotiasta perheyrityksestä ja suunnata katseet ihan uudenlaisiin seikkailuihin.
TEKSTI WILMA WAHLROOS KUVAT TIINA VUONTISJÄRVEN KOTIALBUMI

Tiina Vuontisjärvi, 38, työskentelee yrittäjänä perinteikkäässä Hotelli Hetan Majatalossa
Enontekiöllä. Positiiviseksi ja lämpimäksi
kuvailtu Tiina on pyörittänyt perheyrityksen
arkea jo lähes 20 vuotta. Yrityksessä mukana
ovat myös Tiinan äiti ja mies.
Tiina oli miehensä kanssa suunnitellut kasvattavansa lapset Hetan Majatalon mäellä,
aivan kuten hän itsekin oli saanut viettää
siellä rikkaan ja antoisan lapsuuden. –Äidin
eläkepäivät olisivat kuluneet rattoisasti lapsenlapsia hoitaen, Tiina suunnitteli. Ajatukset
elämänpolun suunnasta olivat selkeänä Tiinan
mielessä, mutta elämä ei tällä kertaa mennyt
suunnitelmien mukaan.

Lapsettomuus muutti haaveillun
elämänpolun suunnan täysin
Kun lapsia ei pitkän toivomisen ja lapsettomuushoitojen jälkeen alkanutkaan kuulua,
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mullistava ajatus perinteikkään perheyrityksen myynnistä alkoi itää yrittäjän mielessä.
Tiinan isoäidin vielä eläessä suvun perinteet
ja talon jatkaminen olivat niin tärkeitä asioita,
ettei ajatus myynnistä olisi tullut kuuloonkaan. Isoäidin ajan jälkeen pienistä vitseistä
lähteneet heitot alkoivat elämään ja ajatus
pian satavuotiaasta yrityksestä luopumisesta
alkoi kypsyä.
Kun lapsia ei siunaantunutkaan, Tiina alkoi
miehensä kanssa miettiä yhteistä tulevaisuutta toden teolla. Omat lapset eivät tulisi
kuitenkaan kirmailemaan Majatalon mäellä,
joten olisiko hotelliyrittäminen sittenkään se
elämä, jota he haluaisivat kulkea?
Päätös yrityksestä luopumisesta oli raskas ja
surullinen, mutta samaan aikaan vapauttava
ja innostava. Välillä Tiina suree sitä, ettei
Majatalon mäeltä muodostuisi heille enää
uusia muistoja myynnin jälkeen. Usein kui-

tenkin heti seuraava hetki muistuttaa, että uusi
elämänpolku tuo uusia kokemuksia ja muistoja. Eikä yrityksen myynti tietenkään vie
vanhoja muistoja pois. Matkailua rakastava
Tiina kuulee maailman seikkailujen kutsuvan.
–Äitikin pääsisi nauttimaan, näkemään ja kokemaan vielä jotakin muutakin kuin hotellin,
jossa hän on työskennellyt lujasti vuosikymmeniä, Tiina kertoo. –Onhan elämässä muutakin kuin tämä Majatalo ja 24/7/365-yrittäminen!

Lapsettomuushoidot saavat riittää,
sillä elämä on nyt hyvä
Kolmas IVF-kierros olisi vielä tarjolla julkisella, mutta lapsettomuushoidot tuntuvat
todella kaukaisilta ajatuksilta. –Hassua, miten
hoitojen aikaan ne pakastetun alkion siirrot
ja muut olivat maailman tärkeimpiä asioita,
mutta enää en edes muista montako alkiota

tuli tai montako siirrettiin, Tiina naurahtaa.
Tiina miettii välillä, että nyt olosuhteet voisivat olla erittäin otolliset raskautumiselle
muun muassa merkittävän painonpudotuksen
vuoksi. –Mutta kun asiaa miettii yhtään pidemmälle, niin heti seuraavana tulee mieleen,
että nyt on miehen kanssa hyvä näin ja miksi
lähteä sotkemaan pakkaa, Tiina kertoo. –Tuntuu myös, että se aika on nyt mennyt ohi. Ja
jollain tavalla se on aika kiva ajatus, että nyt se
lapsettomuus on jollain lailla kuitenkin oma
valinta. Ja ei tässä nyt sen vuoksi aleta enää
yrittämään, että me pysyisimme Majatalon
mäellä, Tiina miettii.

Uudet unelmat odottavat Majatalon myynnin toteutumista
Tiina ei uskalla haaveilla tulevaisuuden kuvioista kovin tarkasti, sillä yrityksen myynnissä voi kulua jokunen vuosi. Varovaisia
haavekuvia on kuitenkin yhdessä miehen
kanssa maalailtu. –Tulevaisuus tulee toivottavasti olemaan jotain hyvin hyvin vapaata,
me kyllä tykkäämme olla täällä Enontekiöllä.
Ehkä vietämme vuodenkierron Enontekiöllä
huikeasta luonnosta ja rakkaista nauttien.
Sitten matkustelua jossain lämpimissä maissa
pidemmän aikaa. Ehkä voisimme matkailla
Suomessa ja Euroopassa asuntoautolla hyvän
tovin. Toivottavasti löydetään joku talo tai
mökki vesistön ääreltä Hetan lähistöltä, Tiina
kuvailee unelmiaan.

Kiitollisuutta bonus(iso)vanhemmuudesta ja kummilapsista
Tiina ei ole missään vaiheessa kokenut mitään
aivan järisyttävää lapsettomuuskriisiä, vaikka
toive omista lapsista on ollut valtava ja Tiina kokee olevansa hyvin äidillinen. –Usein
kuulee kokemuksia äitiyden rankkuudesta.
Se on suojellut tällaista lapsetonta. Jos he
puhuisivat koko ajan siitä, miten mahtavaa se
on, niin kai sitä sitten harmittelisi enemmän,
Tiina pohtii.
Tiina epäilee kuitenkin, että lapsenlapsettomuudesta olisi varmaankin tullut isompi kriisi
kuin itse lapsettomuudesta. –Isovanhemmathan poimivat parhaat päältä!
Tiina on sinänsä onnekkaassa tilanteessa,
että hän on bonus(iso)vanhemmuuden
kautta saanut elämäänsä “mumpsitettavan” eli miehen lapsenlapsen. Tiina
kokee mumpsin roolin todella tärkeäksi sekä itselleen että miehellensä.
Tiina on kiitollinen siitä, että saa olla
mumpsitettavan elämässä isommassa
roolissa kuin "vain Tiina" ja siitä, että
suhde miehen tyttäreen on syventynyt
vauvan tulon myötä.

tuntuu vielä merkityksellisemmältä tässä vaiheessa elämää. Lisäksi Tiina kokee, että on
ollut todella mielenkiintoista nähdä miehestä
aivan uusi puoli, kun mies hoitaa tyttärentytärtään. Ja mieskin näkee Tiinassa uuden
puolen: vaimo on myös mummo!
Miehen lapsenlapsen lisäksi Tiinalla on jopa
7 ihanaa kummilasta. Eivät kummilapset tietenkään omia lapsia korvaa, mutta Tiina on
iloinen siitä, että hänellä kuitenkin on monia
tärkeitä lapsia elämässään. Hän kokee mahtavaksi sen, että kummilapsien vanhemmat
antavat Tiinan olla läheinen kummilastensa
kanssa ja merkittävässä roolissa heidän elämässään. –Sitäpaitsi kyllähän minullakin on
ollut lapsi - Hetan Majatalo. Se on vienyt
kaiken ajan ja kaiken huomion, mutta nyt se
on täysi-ikäinen ja minun on aika päästää irti.

Kun miehen tytär tuli aikoinaan Tiinan
elämään, Tiina oli niin nuori, ettei
osannut ottaa iloa irti bonusvanhemmuudesta. Siksi tämä yhteys ja rooli

Tiina iloitsee täysin rinnoin mumsitettavastaan ja mumpsin roolistaan.

6
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Lähes 100-vuotias majoitusyritys menee
myyntiin lapsettomuuden vuoksi.

Tiinaa on kuvailtu usein positiiviseksi ja lämpimäksi henkilöksi.
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SIMPUKKAVIIKOSTA SANOTTUA
"Kiitos tärkeästä ja arvokkaasta työstänne ja aran asian nostamisesta esille.
Ajankohta kampanjalle on juuri oikea."
"Simply: thank you! <3"
"Viestintä oli monipuolista ja puhuttelevaa. Koin, että minun eli lopullisesti
lapsettoman asiaa edistetään eri tavoin. Kiitos hienosta viikosta, jossa sain
kokea yhteenkuuluvuutta."
LÄHDE: SIMPUKKA-VIIKON KAMPANJAKYSELY
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LAPSITOIVE l

Myöhäinen keskenmeno
koetteli uusperhettä
TEKSTI JA KUVAT MIIKA RAUTIAINEN

Olohuoneessa seisoo seinää vasten kirjahylly, jonka päällä on kaksi kehystä. Yhdessä kehyksistä on kuvia ristiäistilaisuudesta, raskaana olevasta naisesta järvessä ja tutti suussa sylissä olevasta vauvasta. Kuvassa lukee lapsen nimi ja syntymäpäivä 7.10.2020. Toisessa kehyksessä on ultraäänikuva sikiöstä, kuva raskaana
olevasta naisesta puun alla ja ennenaikaisena syntyneestä vauvasta. Kehyksessä
on kortti, johon on painettu pienet jalanjäljet ja syntymäpäivä 12.6.2019.

K

irsi-Marin ja Miskan uusperheen
yhteinen polku alkoi nelisen
vuotta sitten. He tapasivat työpaikalla, jossa he työskentelivät
eri yksiköissä, mutta samassa työryhmässä.
Pariskunnan molemmat osapuolet olivat tuolloin vielä tahoillaan naimisissa, mutta töissä
he tutustuivat ja huomasivat, että he jakoivat
yhteisen arvomaailman ja huumorintajun.
Kirsi-Marilla oli aktiivinen lapsitoive, mutta
silloisessa avioliitossa puoliso ei halunnut

lähteä lapsettomuushoitoihin, eikä lasta ollut
vuosien aikana kuulunut yrityksistä huolimatta. Miskalla sen sijaan oli pari vuotta
aikaisemmin päättyneestä avioliitosta kolme
ja puolivuotias lapsi.
–Kun tavattiin, niin mulla oli pitkä avioliitto
alla ja meillä ei ollut lapsia. Ihmiset kyselivät, että miksi ei ole tai milloin niitä lapsia
on tulossa. Miska oli sen sijaan aika taitava
ja kysyi, että “Onko se lapsettomuus sinun
oma tahtosi?”, Kirsi-Mari muistelee. Kun

Kirsi-Marin ja Miskan taival alkoi, ajatus
yhteisestä lapsesta nousi pian pintaan.

Valmis isäpaketti?
Kirsi-Mari kohtasi läheistensä suunnalta kyseenalaistavaa asennetta Miskaa ja uutta parisuhdetta kohtaan. –Ystäväni, jotka tiesivät
lapsitoiveestani, ajattelivat että nythän minä
pääsen helpolla. Ei tarvitse lähteä lapsettomuushoitoihin, kun otin tällaisen valmiin
isäpaketin, jossa se lapsi tulee kaupan päälle,
Kirsi-Mari kertoo.
Simpukka 2 | 2021
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l LAPSITOIVE

5 Molemmilla vanhemmilla on pienet jalkatatuoinnit, jotka muistuttavat lapsesta, joka ei ollut valmis tähän maailmaan.
Kirsi-Mari ei arvostanut läheistensä suhtautumistapaa, sillä hänellä oli vahva toive biologisesta lapsesta ja oikeat motiivit parisuhteeseen
ryhtymiseen.
Kirsi-Marian suhde Miskan tyttäreen kehittyi hyvin ja heistä tuli läheisiä. –Ihana
lapsi valloitti sydämeni nopeasti. Samalla
jouduin puntaroimaan paljon omaa rooliani,
olenko minä vanhempi, bonusäiti, äitipuoli
vai isän puoliso? Minkä merkityksen lapsi
antaa minulle ja minkä merkityksen minä
annan itselleni?
–Toki Kirsi-Marin mukaan tuleminen toi omia
haasteitaan yhteiseen vanhemmuuteemme
entisen puolisoni kanssa. Seuraavat vuodet
mentiin ylä- ja alamäkeä siinä jaetussa vanhemmuudessa, kun yhtäkkiä lapseni elämässä
oli monta rakastavaa aikuista. Miten löytää
aikuisten kesken se yhteinen tahtotila lapsen hyväksi ja yrittää olla sotimatta, Miska
muistelee.

Hedelmöityshoidot etenivät
nopeasti
Noin vuosi seurustelun aloittamisen jälkeen
Miska ja Kirsi-Mari olivat ravintolassa syömässä ja keskustelivat yhteisestä tulevaisuudestaan.
–Olen luonteeltani sellainen, että nyt jos jotain päätetään, niin sitten toimitaan. Toisaalta
olen opetellut myös varmistamaan, että se
10 Simpukka 2 | 2021

päätös on oikeasti myös toisen tahto, eikä
vain minun, Kirsi-Mari sanoo. –Mutta siellä
ravintolassa mä tulin vakuuttuneeksi siitä,
että Miska oikeasti halusi lähteä lapsettomuushoitojen maailmaan.
–Minä halusin mahdollistaa Kirsi-Marille tätä
elämän puolta. Olin nähnyt sitä Kirsi-Marin
tuskaa, kun joutuu elämään ilman omaa lasta

–Siinä vaiheessa,
kun meillä oli
se konkreettinen
ensimmäinen plussa
10 vuoteen, en pystynyt
enää hillitsemään
itseäni.
niinkin absurdista syystä, ettei puoliso halua
hoitoihin. Olin sitä mieltä, että mennään heti
hoitoihin, Miska kertoo.
Hoidot olivat pariskunnalle uusi asia, vaikka
Kirsi-Mari olikin tutustunut somen ja vertaistuen kautta moniin lapsettomuushoitotarinoihin ja tiesi, mitä oli luvassa. Miskalle asia oli
täysin tuntematon. –En tiennyt yhtään, että
miten hoidot tulevat menemään meillä ja
millainen seikkailu meitä odottaa, hyvässä
ja pahassa. Mutta pois en vaihtaisi mistään
hinnasta, Miska sanoo.

Pariskunta tarttui ravintolassa puhelimeen ja
varasi saman tien yksityiselle lapsettomuusklinikalle ajan ensikäynnille. Hoidot sujuivat
hyvin ja vain pari kuukautta myöhemmin
maaliskuun alussa Kirsi-Mari teki positiivisen
raskaustestin.
Vaikka Kirsi-Mari tiesi hedelmöityshoitojen
tyypillisimmät riskinpaikat, heittäytyi hän
raskauteen täysillä. –Siinä vaiheessa, kun
meillä oli se konkreettinen ensimmäinen plussa 10 vuoteen, en pystynyt enää hillitsemään
itseäni. Jo huhtikuussa meillä oli hankittuna
vaunut ja vaikka mitä muuta. Halusin elää
jokaisen päivän ja nauttia siitä, Kirsi-Mari
kertoo. –Minun kokemusmaailmassa kun
tuohon vaiheeseen on päästy, että siellä näkyy
elämää, niin se on ollut itsestäänselvyys, että
se tulee sieltä kyllä ulos. Ei siinä ollut mitään
kysymystä, Miska toteaa.
–Meillä oli lapsi, jota me odotettiin. Meillä
ei ollut missään vaiheessa alkiota tai sikiötä, vaan meillä oli lapsi ja hänellä oli nimi,
Kirsi-Mari kertoo.

Tiputteluvuodon aiheuttaja paljastui hematoomaksi
Toukokuussa Kirsi-Marilla alkoi tiputteluvuoto, jota tutkittiin sairaalassa pariin otteeseen. Lopulta selvisi, että tiputtelun taustalla
oli hematooma eli verenpurkaus. Tilaa seurattiin ja ohjeistukseksi annettiin, että hetken aikaa pitää ottaa kevyemmin. Kesäkuun
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alussa seurannassa todettiin, että kaikki
on hyvin ja Kirsi-Mari pystyisi palaamaan
normaaliin arkeen.

Uusi tulokas konkretisoi myös
aiempaa menetystä
–Kun meidän ihana pieni poika syntyi ja
päästiin lasten teho-osastolta kotiin, niin
jotenkin myös se menetys konkretisoitui
uudelleen. Se tuli uudelleen pintaan, KirsiMari sanoo. –Ajattelin, että nyt ollaan
vihdoin kotona ja meillä on elävä pieni
ihme, niin olikin yllättävää, että silloin
tajusi, että mitä on menettänyt. Jotenkin
sellainen kummallinen haikeus ja kaipaus
siitä edellisestä menetyksestä nousi pintaan, Kirsi-Mari kertoo.

Kirsi-Marilla ja Miskalla oli varattuna kesäkuulle lentoliput Englantiin, jossa oli
tiedossa molempien odottama konsertti.
Pariskunta päätti kuitenkin perua lentomatkan ja mennä sukuloimaan Etelä-Suomeen.
–Haluttiin pelata varman päälle, ettei vauvalle käy mitään, Miska kertoo.
Kesken Etelä-Suomen reissun Kirsi-Marille
tuli outoja tuntemuksia. –Yhtäkkiä aamuyöllä tajusin, että minua oikeasti supistaa,
Kirsi-Mari sanoo. Pariskunta lähti Naistenklinikalle, jossa vastaanottava kätilö
tiedusteli, oliko Kirsi-Mari tulossa synnyttämään. –Minä vastasin, että en todellakaan
tullut synnyttämään, että raskaus on vasta
vähän vajaa puolivälin.

Menetystä oli vaikea kohdata
Tutkimuksissa selvisi, että hematooma oli
aiheuttanut kohdussa tulehduksen ja keskenmenon riski oli suuri. Lääkärit ja hoitajat
yrittivät kertoa tilanteesta pariskunnalle, mutta he eivät kyenneet vastaanottamaan tietoa.
–Mä olin kyllä nähnyt hoitajien ja lääkäreiden
huolestuneita katseita, sellaisia ymmärtäväisiä ja osanottavia. Silti Kirsi-Marillekin
sanoin, että hetken aikaa tässä ollaan ja tulet
taas kuntoon ja sitten jatketaan meidän lomaa,
Miska muistelee.
–Hoitaja oli kirjoittanut epikriisiin, että on
yrittänyt keskustella meidän kanssa keskenmenosta, mutta ei olla kyetty sitä vastaanottamaan, Kirsi-Mari sanoo. –Siinä vaiheessa,
kun lääkäri sanoi minulle, että tämä synnytys
on nyt käynnissä, niin menin aivan kiinni,
että “ei ei ei”. Siinä meni useita kymmeniä
minuutteja, kun kävin sen prosessin läpi.
Muistan edelleen, miltä se tuntui painaa sitä
soittokelloa ja sanoa, että “Okei, viekää minut
sinne synnytysosastolle”, Kirsi-Mari kertoo.
–Synnytysosastolla oli kätilö vastassa ja minä
katsoin sitä silmiin ja kysyin, että: “Ajatteletko sinä, että minä olen epäonnistunut, kun
mä en ole kyennyt pitämään tätä lasta mun
sisällä?”, Kirsi-Mari sanoo.
Kirsi-Mari ja Miska eivät surreet keskenmenoa, vaan menetettyä lasta. –Lohduttavaa oli
se, että nyt sillä lapsettomuuden surulla, joka
oli aikaisemmin ollut sellainen muodoton
asia, niin nyt sillä oli muoto ja nyt meillä oli
hautapaikka missä käydä suremassa, Kirsi-
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Yhteinen suru vahvisti Miskan ja
Kirsi-Marin parisuhdetta.
Mari kertoo. –Ja nimi, mitä surra, Miska
jatkaa. –Meidän lapsi elää nimensä ja kuvien
kautta meidän elämässä kyllä edelleen, KirsiMari sanoo.

–Meidän lapsi elää
nimensä ja kuvien
kautta meidän
elämässä kyllä
edelleen, Kirsi-Mari
sanoo.
Loppuvuosi oli rankka, mutta
yhdessä sureminen vahvisti
parisuhdetta
Koko loppuvuosi 2019 oli rankkaa aikaa,
mutta pariskunta suri menetystä yhdessä.
Molemmat kokivat parisuhteen vahvistuvan
ja vuoden 2020 alussa he suuntasivat uudestaan hedelmöityshoitoihin. Hoidot onnistuivat
pian ja raskaustesti näytti jälleen plussaa,
täsmälleen vuosi edellisen kerran jälkeen.
–Silloin olin ehkä varovaisempi, enkä osannut
niinkään iloita siitä odotuksesta. Lapsen menetyksen vuosipäivä oli hyvin vaikeaa aikaa,
mutta sen jälkeen pystyi alkaa iloita uudesta
lapsesta, Kirsi-Mari kertoo.
Syksyllä 2020 vauva syntyi kuusi viikkoa
ennen laskettua aikaa. –Kutsun sitä uutta
synnytystä “traumaretriitiksi”, kun siinä joutui kohtaamaan sen edellisen menetyksen,
vieläpä paljon aikaisemmin, kuin mihin oli
valmistautunut, Kirsi-Mari muistelee.

–Se muuttui kauhunäytelmästä sellaiseksi
kauniin haikeaksi muistoksi, mikä kulkee mukana joka päivä vieläkin. Sille voi
hymyillä ja sille voi itkeä, mutta sen on
hyväksynyt, Miska summaa.

Kristillinen vakaumus auttoi menetyksen keskellä
Miskaa ja Kirsi-Maria on aina yhdistänyt
kristillinen vakaumus ja usko Jumalaan. He
kokevat, että tuo vakaumus auttoi heitä käsittelemään menetystään.
– Kun me menetettiin meidän esikoinen,
minusta tuntui, että en saa oikein mistään
kiinni. Silloin koin, että Jumala ei halunnut,
että hylkään toisen rikkimenneen ja surevan ihmisen. Myös minä olin rikki ja surin.
Kokemukseni antoi minulle lohtua kaiken
synkkyyden keskellä, Miska kertoo. –Uskon
kautta on se toivo, että kuolema ei ole piste
tässä elämässä ja se on auttanut hyväksymään
ja käsittelemään myös meidän esikoisen menetystä, Miska toteaa.

Häviääkö lapsettoman identiteetti
lapsen syntymän myötä?
Kirsi-Mari oli ollut tahattomasti lapseton
pitkään ja terveen lapsen syntymän myötä
joutui myös miettimään omaa identiteettiä.
–Olenko mä edelleen lapseton, mikä minä
olen, onko tämä kaikki todellista?, Kirsi-Mari
miettii. –Sen hyväksyminen on vielä kesken,
että saan olla onnekas ja näiden hoitojen tuloksena meillä on elävä lapsi.

Lisätietoa
Katso video "Keskenmeno jätti jäljen":
https://youtu.be/jMtDBkuBlRA
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Simpukan Helmi
-tunnustus
myönnettiin
Pauliina
Orrensuolle
TEKSTI JOHANNA REPO
KUVA PAULIINA ORRENSUO

Vuoden 2021 Simpukan Helmi -tunnustus on myönnetty Pauliina Orrensuolle.
Hän on tuonut aktiivisesti esiin keskenmenojen hoidon epäkohtia ja vaikuttanut
samalla keskenmenoja kokeneisiin, ammattilaisiin ja suureen yleisöön. Simpukka
myöntää Simpukan Helmi -tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka on edistänyt
tahatonta lapsettomuutta kokeneiden hyvinvointia ja asemaa yhteiskunnassa.
Simpukka on myöntänyt vuoden 2021 Simpukan Helmi -tunnustuspalkinnon espoolaiselle
Pauliina Orrensuolle.
–Orrensuo on edistänyt niin yleistä tietoisuutta keskenmenoista kuin ammattilaisten
valmiuksia kohdata keskenmenon kokeneita. Samalla hänen tarinansa on antanut vertaistukea ja äänen tuhansille keskenmenon
kokeneille, perusteli raati tunnustuspalkinnon myöntämistä Orrensuolle. Tunnustuksen
saaja valittiin yleisön ehdotusten perusteella.
–Se, että Orrensuo on puhunut kokemuksistaan julkisesti ja sanoittanut samalla muidenkin tunteita, antaa vahvistusta ja oikeutusta
kokemuksille, joita usein mitätöidään niin
arjen kuin terveydenhuollon kohtaamisissa,
sanoo Simpukan Helmi -raadin puheenjohtaja
Katja Helenelund.
Yhdessä puolisonsa kanssa Orrensuo on tehnyt näkyväksi sitä, että keskenmenon hoidossa on menetyksen ja surun kohtaamisessa
paljon parantamisen varaa. He ovat muistuttaneet, että myös keskenmenon kokeneen
kumppanin kokemus on tärkeää huomioida. –Se oli koko opiskeluaikani yksi merkityksellisimmistä luennoista, kertoo eräs
Orrensuota tunnustuksen saajaksi ehdottanut
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ammattilainen.

Orrensuo on kouluttanut hoitoalan
ammattilaisia keskenmenon kokeneiden paremmasta kohtaamisesta
Orrensuo on yhdistänyt oman kokemuksensa
tuoreimpaan tutkimustietoon, ja kouluttanut
ammattilaisia keskenmenon kohtaamiseen
menetyksenä, kriisinä ja suruna. Terveydenhuollossa kohdataan vuosittain tuhansia keskenmenon kokeneita, mutta hoitopolut ovat
puutteellisia ja kriisin ja surun kohtaamiseen
tarvittaisiin lisää osaamista. –Kouluttamal-

–Olen puhunut
kokemuksistani,
jottei kukaan
joutuisi kokemaan
samaa.
la henkilöstöä voidaan muuttaa asenteita ja
käytäntöjä ihmisläheisemmiksi. Uskon, että
jokainen hänen luennollaan ollut muistaa
hänen tarinansa lopun ikänsä, mutta myös ne
työkalut, jolla vastaavaa kokeneita voidaan

aidosti auttaa ja tukea, toteaa tunnustuksen
ehdottaja.
–Olen liikuttunut siitä, että minun toiminnallani on koettu olevan vaikutusta. Kenties kohtaamani ammattilaiset uskaltavat
rohkeammin kulkea menetyksen kokeneen
rinnalla, kommentoi Orrensuo tunnustusta.
–Olen puhunut kokemuksistani, jottei kukaan
joutuisi kokemaan samaa.
Raati antoi lisäksi kunniamaininnat juontaja Ellen Jokikunnakselle ja valokuvaaja
Pauliina Tähkäpäälle, jotka molemmat ovat
tehneet tahatonta lapsettomuutta näkyväksi
toiminnallaan.
Simpukan Helmi -tunnustuspalkinnon saajan valitsi yleisöltä pyydettyjen ehdotusten
perusteella raati, johon kuuluivat Simpukan
puheenjohtaja Katja Helenelund, johtava erityisasiantuntija Anna Moring Monimuotoiset
perheet -verkostosta, Simpukan vuoden vapaaehtoinen Salli Moilanen, lapsettomuuslääkäri Eero Varila Dextrasta ja hankesuunnittelija Jenni Huhtala Simpukasta.
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Elämää suurempi päätös
TEKSTI ANNI MALINIEMI KUVAT JENNI HELANDER

Jenni ja hänen miehensä saivat lapsettomuushoitojen ansiosta parhaan mahdollisen uutisen: heistä tulisi toisen lapsen vanhempia. Onni vaihtui kuitenkin suruun,
kun pariskunnan oli tehtävä päätös geneettisestä raskaudenkeskeytyksestä.
Jenni Helander, 33, on ollut raskaana seitsemän kertaa. Hän ei ole ihan varma onko
raskauksia enemmänkin, sillä keskenmenot
ovat tapahtuneet usein alkuraskaudessa ennen ensimmäistä ultraa.

Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen pariskunta alkoi toivoa toista lasta ja he hakeutuivatkin jälleen lapsettomuushoitoihin.
Toinen raskaus sai alkunsa ensimmäisestä
Clomifen-kierrosta.

–Minulla on ollut kuukautisten alkamisesta
lähtien kuukautishäiriöitä sekä myöhemmin
diagnosoitu PCO.

–Varhaisultrassa vauvan koko vastasi viikkoa pienempää, mutta ajattelin sen olevan
normaalia.

–Yritimme lasta entisen mieheni kanssa,
kunnes pääsimme lapsettomuushoitoihin.
Tulin yllättäen raskaaksi hoitotauon aikana,
Jenni kertoo.

–Seulontaultraäänitutkimuksessa saimme
kuulla, että vauvalla oli lisääntynyt riski
Downin syndroomaan. Saimme lähetteen
lisätutkimuksiin.

Jenni soitti äitiyspoliklinikalle seuraavana
päivänä kysyäkseen lisätutkimuksista.
–Soitin työpaikan kahvihuoneesta lääkärille, joka kertoi yllättäen, että vauvalla on
päässä kasvain ja muita rakennepoikkeamia.
Hän luuli, että minulle oli kerrottu nämä
asiat, mutta en tiennyt mitään. Romahdin
täydellisesti.

Neljän viikon piina tutkimuksissa
Lisätutkimukset kestivät neljä viikkoa. Viikot olivat pariskunnalle henkisesti raskaita ja vauvan tila huononi koko ajan. Pään
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–Tutkimusten jälkeen
meille kerrottiin
geneettisestä
raskaudenkeskeytyksestä.
Päätös oli kauhea, mutta
vauvan selviytymiselle
ei annettu paljon
mahdollisuuksia, joten
päätimme keskeyttää
raskauden.

kasvain kasvoi ja lapsivesi väheni. Jenni
sai lähetteen psykiatriselle sairaanhoitajalle
keskusteluapua varten.
–Psykiatrinen sairaanhoitaja valoi minuun
uskoa lapsen selviytymisestä. Hän sanoi, että mitään ei ole vielä menetetty ja tutkimusten ollessa kesken, ei ole syytä epätoivolle.
Olisin toivonut häneltä lupaa luovuttaa, kun
tilanne oli todella huono.

Seuraavalta hoitajalta ei sympatiaa herunut.
Minulle tuli sellainen olo, että hän luuli
minun olevan tekemässä aborttia kevytkenkäisen elämäntyylin jäljiltä.

Jennille tehty istukkabiopsia epäonnistui,
sillä istukka sijaitsi liian takana kohdussa.

Synnytys ilman palkintoa

–Tutkimusten jälkeen meille kerrottiin geneettisestä raskaudenkeskeytyksestä. Päätös
oli kauhea, mutta vauvan selviytymiselle
ei annettu paljon mahdollisuuksia, joten
päätimme keskeyttää raskauden.
Raskaus oli edennyt viikolle 17, joten keskeytykseen täytyi anoa lupaa Valviralta.
Lupa tuli ja keskeytyspäivä sovittiin.
–Keskeytyspäivänä sain vahvoja kipulääkkeitä sekä synnytyksen käynnistämiseen tarkoitettuja lääkkeitä. Jouduimme sairaalassa
samaan kerrokseen, jonne äidit ja vauvat
pääsevät synnytyksen jälkeen.
–Meillä oli aivan ihana hoitaja, joka ymmärsi tuskani ja tsemppasi minua. Hänen
vuoronsa kuitenkin loppui ennen synnytystä.
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Jenni toivookin, että henkilökuntaa koulutettaisiin kohtaamaan erilaisia tilanteita
eikä edettäisi samalla kaavamaisella tavalla
jokaisen kanssa.

Lääkkeet alkoivat tehdä tehtävänsä ja kahdeksan tunnin jälkeen perheen suuresti toivoma vauva syntyi. Pariskunta sai jättää
pienokaiselle hyvästit rauhassa.
Synnytyksen jälkeen Jenni tarvitsi sairauslomatodistusta varten lääkärinlausunnon.
Hänen oma lääkärinsä oli ehtinyt lähteä
jo kotiin.
–Jouduin hakemaan lääkärinlausunnon synnyttäneiden osastolta. Siellä oli onnellisia
perheitä, jotka odottivat lapsensa syntymää
tai olivat juuri saaneet lapsen.
–Romahdettuani totaalisesti etsin kätilön ja
itkin hänelle, että olen juuri joutunut synnyttämään kuolleen lapsen ja nyt haluaisin
vain kotiin. Sain lääkärintodistuksen välittömästi.

”Siell’ on hieno hietakehto, sinnepä
lapseni saatan”
Vauvalle tehdyssä ruumiinavauksessa selvisi, että vauvalla oli triploidia eli hänen kaikki
kromosominsa olivat tuplaantuneet. Triploidia oli lähtöisin munasolusta, jonka vuoksi
Jenni syytti pitkään itseään tapahtuneesta.
–Tutkimusten lukemisen jälkeen ymmärsin,
ettei tapahtunut ollut minun syyni, meillä
kävi vain huono tuuri. Tutkimuksista selvisi lopullisesti myös se, ettei vauva olisi
selvinnyt.
–Olisi ollut hirveämpää, jos vauva olisi elänyt täysiaikaiseksi vatsassa ja kuollut synnytyksen jälkeen kärsimysten kera.
Menetetty pienokainen tuhkattiin yhdessä
muiden sikiöaikana kuolleiden lasten kanssa
ja hänen viimeinen leposijansa on Tampereella lasten muistolehdossa Hietakehdossa.
Avoimena vaikeista hetkistä
Jenni ja hänen entinen puolisonsa ovat kertoneet avoimesti raskaudenkeskeytyksestä.
Suurin osa on ottanut tiedon vastaan perhettä
tukien. Myös uusi raskaus otettiin lämpimästi vastaan.
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–Aina löytyy kuitenkin niitä henkilöitä, jotka sanovat paheksuen etteivät olisi pystyneet
tekemään raskaudenkeskeytystä. Niin minäkin olisin sanonut ennen kokemustamme.
Tuomitseminen on ikävää.
–Olemme saaneet kuulla myös hirveitä kommentteja päätöksemme liittyen. On ihmetelty miten joku voi leikkiä Jumalaa ja päättää
toisen elämästä. Ei sellaisia kommentteja
kaipaa surun keskellä.
Uuden, yllättävän elämän edessä
Jennille oli varattu aika jälkitarkastukseen
seitsemän viikkoa synnytyksen jälkeen. Hän
oli aivan varma, että kohtuun oli jäänyt istukan palasia, sillä vatsaa nipisteli oudosti.
Google kertoi, että mikäli raskaustesti on
yhä positiivinen, on istukan palasia voinut
jäädä kohtuun.
–Tein raskaustestin ja testi näytti plussaa.
Olin varma, että joudun kaavintaan ja ajattelin, että sekin vielä. Ensin lapsen menetys
ja sitten vielä tämä.
Jälkitarkastuksessa Jenni kertoi epäilyksistään lääkärille. Lääkärin kysyessä mahdollisesta uudesta raskaudesta, Jenni kielsi
asian. Hän oli luovuttanut luomuraskauden
suhteen. Yllätys olikin melkoinen, kun ult-

–Aina löytyy kuitenkin
niitä henkilöitä, jotka
sanovat paheksuen etteivät
olisi pystyneet tekemään
raskaudenkeskeytystä. Niin
minäkin olisin sanonut ennen
kokemustamme.

rassa näkyi alkanut raskaus.
–Itkin ja nauroin yhtä aikaa, kun ymmärsin
olevani raskaana. Lääkärikin liikuttui onnesta. Uudessa raskaudessakin oli vaikeuksia,
sillä Jennillä oli selittämätöntä verenvuotoa.
–Synnytyssalissakin vielä varmistelin saammeko oikeasti tämän lapsen elävänä syliimme. Ja onneksi saimme.
–Näimme synnytysosaston seinällä edellisvuoden taulun, johon oli listattu syntyneet

ja kuolleet vauvat. Tauluun oli merkitty yksi
triploidiakuolema ja se olimme me. Jollain
tavalla siinä hetkessä tuli tunne, että jouduimme luopumaan toisesta saadaksemme
tämän lapsen. Ympyrä sulkeutui.

Tylsän onnellista elämää
Vaikka lapsettomuus, vauvan menetys, raskaus ja vauva olivat liikaa Jennin ja hänen
silloisen miehensä avioliitolle, tällä hetkellä Jenni elää uuden puolisonsa ja lastensa
kanssa onnellista elämää Nokialla.
–Ajattelen, että vaikeampien vuosien jälkeen osaan arvostaa kaikkea mitä minulla
on nyt. Joku voisi kutsua elämääni tylsäksi,
mutta minulle se on onnellisen tylsää. Menetettyä lasta kohtaan oleva rakkaus säilyy
aina, mutta parasta ovat nämä hetket, kun
ei tarvitse pelätä enää mitään.
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Jenni ja lapset ovat askarrelleet ja laminoineet jouluksi muistoja pienokaiselle Hietakehtoon.

–Ajattelen, että
vaikeampien vuosien
jälkeen osaan arvostaa
kaikkea mitä minulla on
nyt. Joku voisi kutsua
elämääni tylsäksi, mutta
minulle se on onnellisen
tylsää.
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Simpukka-viikolla näkyi
lapsettomuuden moninaisuus
TEKSTI ANNIINA VALKONEN KUVAT SIMPUKKA-YHDISTYS JA CANVA

Tämän vuoden Simpukka-viikolla 3.-9.5. ja jo 28. kertaa vietetyllä Lapsettomien
lauantaina 8.5. muistutettiin, että lasten saanti ei ole itsestäänselvyys. Viikon tehtävänä on muistuttaa, ettei kaikista toiveistaan huolimatta tule äitejä tai isiä, ja että
joidenkin matka vanhemmaksi on pitkä ja kipeä.
Simpukka-viikkoa vietettiin kokonaan virtuaalisesti. Viikon aikana jaettiin tietoa tahattomasta lapsettomuudesta ja järjestettiin
vertaischatteja ja -tapaamisia eri elämäntilanteissa oleville. Sen lisäksi Simpukkaviikolla järjestettiin verkkoluentoja ja -tapahtumia, kuten joogaa.
Simpukan vapaaehtoisten kirjoittama kaikille lopullisesti lapsettomaksi jääneille
suunnattu Uutta polkua etsimässä - kun
lapsettomuus on lopullista -opas julkistettiin
Simpukka-viikolla maanantaina. Tilaisuudessa esiteltiin myös SYKE-verkoston oma
logo ja SYKE-nettisivu.
Simpukka-viikon verkkoluennot
Tiistaina järjestettiin verkkoluento ja keskustelutilaisuus teemalla Ei isä eikä vaari,
ei äiti eikä mummu - Tahattomasti lapsettomasta lapsenlapsettomaksi. Luennolla
käsiteltiin millaisia ajatuksia ja tunteita

on tahattomasti lapsettoman mielessä, kun
ikätovereista alkaa tulla isovanhempia. Asiantuntijana oli psykologi, psykoterapeutti
Riikka Airo. Luennon jälkeen oli mahdollisuus osallistua vertaisohjattuun keskustelutilaisuuteen.
Helminauha-hanke järjesti torstaina verkkoluennon, jonka teemana oli julkisen sektorin
lahjasoluhoidot, joista kertomassa olivat
HUS:n lisääntymislääketieteen yksikön
kätilö Carina Weckman ja lahjasoluneuvontaa tekevä psykologi Ea Huhtala. Luennon jälkeen oli vertaistapaaminen videon
välityksellä.
Perjantaina pääsi seuraamaan Siru Lehdon
luentoa Kätketyt tunteet ja lapsettomuuden
jättämä varjo - äidiksi tulo tahattoman lapsettomuuden jälkeen. Siru Lehdon väitöskirja paljastaa, ettei äidiksi tulo ole aina lapsettomuutta korjaava ja eheyttävä kokemus,
jollaisena se usein ulkopuolelta nähdään.

Lapsettomien lauantain verkkotapahtuma
Lapsettomien lauantai näkyi entistä laajemmin eri medioissa ja moni jakoi tarinoitaan sosiaalisessa mediassa. Lapsettomien
lauantain verkkotapahtumassa myönnettiin
vuoden 2021 Simpukan Helmi -tunnustus
Pauliina Orrensuolle. Verkkotapahtumassa psykoterapeutti Emilia Kujala johdatti
pohtimaan teemalla Kaikki tunteet sallittu
sitä, mistä nämä tunteet syntyvät, kuinka
ne kohtaamme ja kuinka niiden kanssa voi
elää myötätuntoisesti.

Vertaistarinoita videon välityksellä
Simpukka-viikolla julkaistiin vertaisvideo lapsenlapsettomuudesta, jossa Silja ja
Pipa kertoivat ajatuksista ja tunteista, mitä lapsenlapsettomuus herättää. Toisessa
vertaisvideossa pariskunta kertoi lapsettomuuden polustaan, lapsen menetyksestä ja
uudesta odotuksesta menetyksen jälkeen.

5 Simpukka-viikolla julkaistut vertaisvideot voit katsoa Simpukan Facebook-sivulta tai Youtube-kanavalta.
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5

Simpukka-viikon aikana jaoimme somekuvia liittyen työelämäkyselyymme. Kyselystä
ilmeni, että tahattomasti lapsettomat kokevat
työelämässä syrjintää ja epäasiallista kohtelua.
Perhemyönteisyyden tulee ulottua myös lapsettomiin perheisiin.

5

Lapsettomuuskokemus herättää monenlaisia
tunteita ja ajatuksia. Kysyimme somessa mitä
lapsettomuus on sinulle.

5

Tahaton lapsettomuus yhdistää kokemuksena kaikkia sitä kohdanneita, vaikka jokaisen polku
onkin ainutlaatuinen. Olemme kaikki saman vuoren
rinteellä, mutta omalla reitillämme. Voimme kuitenkin polullamme kohdata myös muita lapsettomia. Noissa vertaiskohtaamisissa voimme auttaa
ja tukea toinen toisiamme. Vertaisten seurassa
lapsettomuuden suru tulee näkyväksi.

5

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.

3

Keskustelu lapsettomuudesta voi olla
vaikeaa. Ratkaisuehdotuksia ja vinkkejä tilanteeseen ei juuri kaivata, mutta kuuntelevalle
korvalle, hiljaiselle myötätunnolle ja empatialle on tilaa.
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Etten voisi lapsia saadakaan
Lapsettomuus. Se on jotain niin syvää ja henkilökohtaista ja silti, aivan liian harvoin, se saa olla jotain
aidosti omaamme. Aivan liian usein siihen liittyvät, vaikuttavat ja sitä pyrkivät määrittelemään myös muutkin;
läheisemme tai koko yhteiskunta. Olen itse jo pitkään
prosessoinut lapsettomuuteni ohella myös yhteiskunnan
vaikutusta siihen.
Transsukupuolisena kenties selkein yhteiskunnan vaikutus lapsettomuuteeni on lain vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä juridisen sukupuolen muuttamiseksi.
Se ei kuitenkaan ole vaikutuksista ainoa. Sen ohella
sekä siihen kytkeytyneenä, on jotain valtavan suurta
ja vaikeasti kuvattavaa. Viesti siitä, etten olisi sopiva
biologiseksi vanhemmaksi.
”Ei haittaa, musta tuntuu, etten voisi niitä oikeasti
saadakaan.” Niin vastasin, kun lääkäri varmisteli, että
olinhan tietoinen lain edellyttävän lisääntymiskyvyttömyyttäni. Ei minulla ollut mitään oikeaa syytä epäillä,
etteikö kehoni kykenisi olla tuottamassa lasta tähän
maailmaan. Niin voimakkaasti yhteiskunta oli minut
kuitenkin opettanut, että tiedosta huolimatta tuntui, ettei
se olisi edes mahdollista. Mieheys oli kytketty isyyteen
ja isyys vain tiettyihin sukusoluihin. Niitä sukusoluja
minulla ei ollut, eikä tulisi olemaan. Se mitä minulla oli,
kytkettiin naiseuteen, enkä minä puolestani ole nainen.
Mikään ei sopinut, ja minä uskoin, että vika oli minussa.
En edelleenkään tiedä mikä voisi olla toisin, jos olisin saanut maailmalta kokonaisemman kuvan. Kuvan
maailmasta, jossa mieheys ei ole sidottu tiettyihin su-
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kusoluihin. Maailmasta, jossa biologisia lapsia syntyy
monin eri keinoin. Kuvan, jossa se kaikki olisi ollut yhtä
arvostettua, totta ja ”tavallista”. Kuvan, jossa ajatus biologisesta vanhemmuudestani ei olisi niin outoa, tuomittavaa
tai vastenmielistä, että sitä pitää pyrkiä lailla estämään.
Tai edes maailmasta, jossa niiden kaikkien mielikuvien,
sukusolujeni ja identiteettini ristiriitaisuus ei kertoisi minun
viallisuudestani, vaan mielikuvien kapeudesta. Luultavasti
olisin silloin suhtautunut asioihin toisin. Olisin yhä minä,
mies ja luultavasti pitkälti samat hoidot käyneenä, mutta
voi olla, että edessä olisi myös omien biologisten lasten
saaminen jollakin itselleni sopivalla tavalla. Sen ajatteleminen sattuu syvästi ja pitkään.
Nyt lapsettomuus on osa elämääni, mutta samalla se on
yhä myös yhteiskunnan kysymys. Yhä kuuntelen julkisessa keskustelussa, kuinka muut miettivät miten kaltaisiini
ihmisiin tulisi mahdollisina biologisina vanhempina nyt ja
tulevaisuudessa suhtautua. Yhä muut tahtovat määritellä
saammeko surra lisääntymiskyvyttömyyttämme, olemmeko sen itse päättäneet tai onko se edes asia, josta tarvitsisi
keskustella. En ole tässä yksin. Tätä kantavat rinnallani
lukuisat transihmiset, mutta samalla omalta osaltaan myös
moni muu. Lapsettomuuden takana on monenlaisia syitä
ja tilanteita, ja uskon, että useammin kuin ulkopuoliset
ymmärtävätkään, kytkeytyy niihin myös muiden ihmisten ja yhteiskunnan normeja sekä vaatimuksia. Lapsettomuutemme on omaamme, ja silti aivan liian usein myös
julkisesti rakentunutta ja määriteltyä.
Mio Kivelä
Kuva Elements Envato

KIRJAVINKKI l

Resilienssi viihtyy ja vahvistuu ihmisten
välisissä kohtaamisissa
TEKSTI JENNI HUHTALA

Resilienssi arjessa -kirjassa avataan resilienssin
moniulotteista käsitettä erilaisten elämäntarinoiden,
positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisten menetelmien kautta. Lukija pysäytetään erilaisten kysymysten ja tehtävien avulla pohtimaan omaa resilienssiään
ja toimijuutta elämän haastavissa tilanteissa. Elämän
kriisejä ja niiden kohtaamista sanoitetaan empaattisesti ja lukijalle annetaan mahdollisuus tutkia, miten
resilienssi näyttäytyy omassa arjessa sekä miten sitä
voi itse vahvistaa.
Kirjan kirjoittaja on sosiaalipsykologi VTM ja erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti.
Lipponen Krisse. Resilienssi arjessa. 2020. Duodecim
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Yhteinen vuori, oma polku
Tahaton lapsettomuus yhdistää kokemuksena kaikkia sitä
kohdanneita, vaikka jokaisen polku onkin ainutlaatuinen.
Olemme kaikki saman vuoren rinteellä, mutta omalla
reitillämme. Voimme kuitenkin polullamme kohdata myös
muita lapsettomia. Noissa vertaiskohtaamisissa voimme auttaa
ja tukea toinen toisiamme. Vertaisten seurassa lapsettomuuden
suru tulee näkyväksi.
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“Minun odotetaan pystyvän aina joustamaan” – Tahattomasti lapsettomat
kokevat työelämässä syrjintää
TEKSTI JA KUVA JOHANNA REPO

Tahattomasti lapsettomat kokevat työelämässä syrjintää* niin lapsettomuuden
vuoksi kuin lapsettomuushoitoihin liittyen, selviää Simpukan työelämäkyselystä
keväältä 2021. Kyselyn perusteella tahattoman lapsettomuuden ymmärtäminen
ja lapsettomuutta kokevan työntekijän kohtaaminen työelämässä on vaihtelevaa
ja ennakoimatonta.
Lapsettoman työntekijän odotetaan venyvän
ja paukkuvan. Kuulostaako tutulta? Niin kuulostaa isosta joukosta muitakin. Tahattomasti
lapsettomat työntekijät kohtaavat sekä syrjintää että epäasiallista kohtelua työelämässä.
Simpukka teki keväällä 2021 kyselyn tahattomasti lapsettomien kokemuksista työelämästä ja syrjintäkokemuksista. Kyselyyn
vastasi 320 henkilöä, joista kolmasosa kertoi
kokeneensa syrjintää liittyen joko siihen, että

heillä ei ole lapsia tai lapsettomuushoitoihin.
Osa oli kokenut syrjintää molempiin liittyen.
Kyselyn vastauksista ilmenee myös epäasiallista käytöstä ja kohtelua liittyen tahattomaan
lapsettomuuteen.

Työvuorojärjestelyjä tehdään lapsiperheellisten ehdoilla
Syrjintää kokeneista kolmella viidestä syrjintä

liittyi työvuorojen, vuosilomien ja juhlapyhien järjestelyihin. Niistä syrjintää kokeneista,
jotka tekivät vuorotyötä, peräti 81 prosenttia oli kokenut syrjintää työvuorojärjestelyihin liittyen. –Lomia ja vapaita jaetaan usein
sen mukaan, kenellä on kouluikäisiä lapsia.
Lapsettomana minulta odotetaan enemmän
jaksamista ja joustoa, kuin heiltä, jotka elävät lapsiperhe-elämää, kertoi eräs kyselyyn
vastanneista.

* Syrjintä avattiin kyselyssä: “Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjintä kielletään monissa kansallisissa laeissamme, yhdenvertaisuuslaissa
ja rikoslaissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.”
Lähde: Yhdenvertaisuusvaltuutettu
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–Lomien jaossa jäin yhdessä isossa työpaikassa viimeiseksi. Minä ja mieheni ei muodostettu perhettä, jonka kanssa olisi tärkeää viettää
aikaa. Lapsettomana vuosilomia mahdoton
saada peruskoulujen lomien aikaan, ne viikot
menee perheellisille. Ajatellaan, että minulla
ei ole ongelmaa olla jouluaattona töissä, kun
ei ole omia lapsia. Lisäksi oletetaan, että pääsen tuuraamaan lyhyelläkin varoitusajalla,
kun ei tarvitse järjestää jälkikasvun hoitoa,
kertoi toinen vastaaja kokemuksistaan.
Lapsettomilta työntekijöiltä edellytetään kyselyn perusteella usein enemmän joustoa ja
jaksamista kuin niiltä työntekijöiltä, joilla on
lapsia. Niin esihenkilöt kuin kollegat saattavat odottaa, että lapseton työntekijä on aina
valmis töihin. – Kohtaan usein olettamusta,
että koska minulla ei ole omia biologisia lapsia, voin hyvin tehdä töitä 24/7, eikä minulla
ole muuta elämää, sanoo kyselyyn vastannut
nainen.
Työpaikoilla työn ja perheen yhteensovitta-

mista edistävät käytännöt saattavatkin koskea
vain niitä työntekijöitä, joilla jo on lapsia.
Lähes puolet syrjintää kokeneista kertoi, että ongelmia oli työpaikalla yleisemminkin
yhdenvertaisessa kohtelussa. Joillakin työpaikoilla esimerkiksi työajan ja työtapojen
joustot on rakennettu ajatellen vain lapsiperheitä, ja esimerkiksi etätyömahdollisuus on
saatettu evätä lapsettomuuden perusteella.

Yksi kyselyyn vastanneista kertoi tulleensa
savustetuksi ulos työpaikastaan, toinen oli
suljettu työyhteisön keskustelujen ulkopuolelle, useammalla epäasiallinen kohtelu liittyi
suhtautumiseen lapsettomuuteen ja lapsettomuushoitoihin. –Usein myös kuulin sanoja "et
tiedä arjesta mitään" tai "et voi olla väsynyt,
koska sinulla ei ole lapsia", muisteli eräs
kyselyyn vastannut.

Epäasiallista kommentointia ja
kohtelua

Useampi vastaaja kertoi, että heidän tilannettaan ja jopa ammattitaitoaan oli vähätelty.
Esimerkiksi opettajan ja varhaiskasvattajan
työtä tekevien kykyä tehdä työtään oli kyseenalaistettu, koska he eivät itse olleet vanhempia. –Opettajana oletusarvo on, että on hyvä
opettaja vasta, kun on itse äiti tai isä. Tämä
tulee esille niin kollegoiden kuin huoltajien
asenteesta. Lisäksi lapsiasioita kysellään aivan suoraan, ja ammattitaito kyseenalaistetaan heti, kun vastaus on, että "minulla ei ole
lapsia", kertoi kyselyyn vastannut opettaja.

Useilla kyselyyn vastanneista oli kokemuksia
erilaisesta epäasiallisesta kohtelusta, kommentoinnista ja vähättelystä. Epäasiallisia
kommentteja oli koettu liittyen niin lapsettomuuteen ja lastenhankinta-aikeisiin, lapsettomuushoitoihin kuin keskenmenoihin.
–Sain kaksi keskenmenoa ja uuvuin työssäni
opettajana. Sairauslomaa saadessani esimies
sanoi, ettei suostu sairaslomaani, kyseenalaisti sairausloman tarpeen ja piti mykkäkoulua,
kertoi eräs vastaaja.
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Osa kyselyyn vastanneista kertoi tietävänsä tai epäilevänsä, että työpaikka oli jäänyt
saamatta tahattoman lapsettomuuden vuoksi.
Rekrytointiin liittyvää syrjintää kertoi kokeneensa 16 prosenttia vastaajista. Eräs vastaaja
kertoi rekrytointisyrjinnästä näin: “Kysyttiin
hyvin painokkaasti, olisiko minulla jotain
kerrottavaa, mikä vaikuttaisi pysymiseeni
työssä. Vastasin suoraan totuuden, että olen
aloittamassa lapsettomuushoidot. Tiesin kyllä
mihin se johtaisi, mutta en myöskään halunnut työhön, jossa joutuisin pelkäämään
suuttumusta. He sanoivat suoraan, että tämä
vaikuttaa valintaan. Kirjallisesti tosin ei tunnustettu mitään.”
Lapsettoman ja lapsettomuushoitoja läpikäyvän työntekijän kohdalla on myös voitu
pidättäytyä ylennyksistä, vakinaistamisesta
tai kouluttamisesta. –Kun kysyin, miksi minä
en saa samoja perehdytyksiä (kuin muut),
työnantaja sanoi, että minua ei kannata perehdyttää näihin tehtäviin, jos kohta jään
äitiyslomalle. Olen käynyt lapsettomuushoidoissa kohta kaksi vuotta, saman ajan, mitä
olen ollut töissä tässä firmassa, ja työnantaja
on tietoinen hoidoista, kertoi eräs vastaaja.

Lapsettomuushoitojen ja työn yhdistäminen haastavaa
Lapsettomuushoitojen ja työn yhteensovittamisen haasteet olivat tuttuja kyselyyn vas-
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tanneille, ja syrjintää kokeneista joka kolmas
ilmoitti syrjinnän liittyneen lapsettomuushoitojen järjestämiseen. Työpaikalla saattaa
olla ymmärtämättömyyttä lapsettomuushoitoja kohtaan, mikä saattaa ilmetä esimerkiksi
työajan joustojen tai vapaiden epäämisenä
tai epäasiallisena kommentointina. –On todella vaikea järjestää töistä poissaoloja ja
lääkärikäyntejä. Varsinkin kun työpaikalla
kaikki haluavat tietää kaiken. Pahimmassa
tapauksessa keskenmenon jälkeen työkaveri
on sanonut että sulla oli varmasti virkistävä
loma, kertoi toinen kyselyyn vastannut.

syyksi oli merkitty jotakin muuta tai työntekijät olivat olleet poissa omalla ilmoituksella.

Lapsettomuushoidoissa käyvän on usein
välttämätöntä kertoa esihenkilölleen tai kollegoilleen hoidoista, jotta tarvittavat vapaat
järjestyisivät. Tämä asettaa hoitoja läpikäyvät
työntekijät eriarvoiseen asemaan muiden lasta
toivovien kanssa ja altistaa epäasialliselle
kohtelulle.

On tärkeää, että työelämässä ymmärrettäisiin
paremmin, että työn ja perheen yhteensovittamisen edistämisessä toimenpiteiden tulee koskea myös lapsettomia ja lasta toivovia perheitä. Tämä koskee niin työvuorosuunnittelua,
työajan ja -tapojen joustoja, osa-aikatyön ja
työvapaiden mahdollisuutta kuin myönteistä
asennetta työntekijöiden elämäntilanteita ja
perheiden monimuotoisuutta kohtaan.

Yksi ongelma ovat epäselvät sairauslomakäytännöt. Lapsettomuushoidot eivät välttämättä
oikeuta työntekijää sairausajan palkkaan silloinkaan, kun hoidot aiheuttavat työkyvyttömyyttä. Käytännössä on työnantajakohtaista,
maksetaanko työntekijälle palkkaa sairausajalta silloin, kun työkyvyttömyys johtuu
lapsettomuushoidoista. Lapsettomuushoitojen vuoksi sairauslomalla olleista oli kyselyn mukaan maksettu sairausajan palkkaa
kolmelle neljästä, mutta avoimien vastausten
perusteella oli tyypillistä, että sairausloman

Työelämässä tarvitaan tietoa tahattomasta lapsettomuudesta
Kyselystä ilmenee, että työelämässä ei ole
riittävästi tietoa tahattomasta lapsettomuudesta, ja että tahattomasti lapsettomat eivät
voi ennakoida, kuinka heidän tilanteeseensa
suhtaudutaan. Tahattomasta lapsettomuudesta
ja lapsettomuushoidoista kertominen sisältää
siis aina riskejä.

Myös ymmärrystä ja tietoa tahattomasta lapsettomuudesta kriisinä, traumana ja pitkäaikaisena kriisinä tarvitaan erityisesti työkykyjohtamisen näkökulmasta. Kyselystä ilmeni,
että kolme neljästä vastaajasta oli kokenut
tahattoman lapsettomuuden vaikuttaneen työkykyynsä. Tästä kerromme lisää seuraavassa
Simpukka-lehdessä.

KIRJA-ARVIO l

Samin suurin unelma
”Otan Helmiä kädestä kiinni kun ylitämme suojatien.
Maailman kaunein yhdistelmä. Aikuinen ja lapsi, käsi
kädessä. Tämän kun saisin kokea oman lapsen kanssa.”
Miika Nousiaisen romaani Pintaremontti on humoristinen
kertomus omasta perheestä unelmoivasta Samista ja hänen lähipiiristään. Nelikymppinen Sami sotkee toistuvasti
orastavat parisuhdekuvionsa samalla, kun hänen elämänsä
tärkeiden ihmisten ympärille punoutuu rönsyilevä ihmissuhdeverkosto.
Nousiainen on julkaissut useita romaaneja ja työskennellyt
toimittajana ja käsikirjoittajana. Hänen esikoisteoksensa
Vadelmavenepakolainen julkaistiin 2007. Hänen romaanejaan on käännetty useammalle kielelle ja niistä on tehty
dramatisointeja. Vuonna 2011 ilmestyneestä Metsäjätistä
tehty elokuva sai ensi-iltansa viime vuonna.
Pintaremonttia varten Nousiainen on selvästi tehnyt taustatutkimusta. Teoksen lopussa hän kiittääkin asiantuntija-avusta muiden muassa lapsettomuuteen perehtynyttä
terapeutti Mirka Paavilaista ja Ovumia Fertinovan henkilökuntaa.
Teoksen päähenkilön Samin ”pitäisi vain löytää se ovuloiva
ihminen rinnalle”. Epätoivoisesti tulevan lapsensa äitiä
etsivä mies hankkiutuu kuitenkin mitä kummallisimpiin
tilanteisiin, aina terrorismista ja moottoripyöräjengistä
oksennuksen täyteiseen lapsenvahtikeikkaan asti. Samin
tarinaan nivoutuvat myös hänen kahden ystävänsä, äitinsä
ja siskonsa näkökulmat.

Matkan varrelle mahtuu niin hautajaisia, omaishoitajuutta,
yksinäisyyttä, tabuja, perhesalaisuuksia kuin erilaisia lasten
ja vanhempien suhteita sekä tökeröitä sukulaisia. Tarinassa
kulkee mukana elämän ihanuutta yliampuvasti korostava
Pintaremontti-blogi, jota päähenkilöt seuraavat tahoillaan,
kukin omista syistään.
Pintaremontti kuvaa osuvasti erilaisia lapsettomuuden kokemuksia. Teos käsittelee paitsi lapsettomuutta myös parisuhdetta sekä lapsen ja vanhemman suhdetta alati muuttuvassa
yhteiskunnassa. Kokemuksia ja näkemyksiä tarkastellaan
monenlaisissa ihmisen elämänkaaren käännekohdissa.
Esiin nousee vaikeita asioita myös yhteiskunnallisesti, mutta
teos tavoittelee lapsettomuuden kokemusta huumorin kautta.
Olisin kaivannut hieman enemmän lapsettomuuden syiden
haastamista, mutta toisaalta kuvaus on mukavasti elämänmakuista. Henkilöhahmojen toiveet, ajatukset ja kokemukset
lapsettomuudesta ovat hyvin todentuntuisia.
Mielestäni teos onnistuu kokonaisuudessaan avaamaan tahattoman lapsettomuuden verhoa ja suosittelen sitä myös
lukijoille, joiden kohdalle lapsettomuuskriisi ei ole omakohtaisesti osunut.
Kirjaa suosittelee Simpukka-lehden vapaaehtoinen avustaja
Kirsi Huhtanen, jolle kirjoittamisesta on tullut elämäntapa.

Miika Nousiainen
Pintaremontti
Otava 2020
365 sivua
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Kilpirauhasongelmien vaikutus
hedelmällisyyteen ja sikiön kehitykseen on huonosti tiedostettu
Viime vuonna julkaistu kansainvälinen tutkimus osoitti, kuinka alidiagnosoitua
kilpirauhasen toimintahäiriöiden vaikutus hedelmällisyyteen on. Häiriöt voivat
vaikuttaa haitallisesti myös sikiön kehitykseen sekä äidin ja syntyvän lapsen terveyteen.
TEKSTI SATU RAUTAKALLIO-HOKKANEN KUVA ELEMENTS ENVATO

M

aailmanlaajuisesti arvioidaan,
että noin 1,6 miljardilla ihmisellä on riski saada kilpirauhassairaus. Suomessakin
ne ovat yleisiä ja meillä yli 300 000 ihmistä
käyttää lääkitystä vajaatoimintaan. Arvioidaan, että kilpirauhassairaus koskee noin joka kahdeksatta naista heidän elinaikanaan.
Vajaatoiminta on naisilla jopa neljä kertaa
yleisempää kuin miehillä.
Tutkimukseen osallistui yli 7000 ihmistä
kuudessa eri maassa (Chile, Kiina, Kolumbia, Indonesia, Meksiko ja Saudi Arabia).
Kansainvälisen kilpirauhaspotilasyhdistyksen TFI:n (Thyroid Federation International)
puheenjohtajan Ashok Bhaseenin mukaan
tutkimus osoittaa selvästi, että lisää tietoisuutta kilpirauhassairauksista ja niiden vaikutuksesta hedelmällisyyteen ja lapsen ja äidin
terveyteen tarvitaan.
Lääkeyhtiö Merckin rahoittama tutkimus
osoitti, että vain noin neljäsosa tutkimukseen
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vastanneista naisista tiesi, että kilpirauhasen
sairaudet voivat vaikuttaa myös hedelmällisyyteen ja lähes puolet vastaajista eivät tienneet, että kilpirauhasen vajaatoiminta voi
aiheuttaa raskauden aikana komplikaatioita
sekä äidille että sikiölle. Yhtä vähäinen oli
tietoisuus siitä, että kilpirauhasen hormonitasoja pitäisi tarkastaa raskauden aikana. Vaikka
odottavalla äidillä ei olisi ollut kilpirauhassairautta ennen raskautta, synnytyksen jälkeen
voi olla riski sairastua synnytyksen jälkeiseen kilpirauhastulehdukseen. Suomessa ei
tehdä järjestelmällistä seulontaan raskaana
oleville, vaan potilaita seulotaan vain tiettyjen
kriteerien täyttyessä. Lapsettomuushoitojen
alkaessa se kuitenkin kuuluu automaattisesti hedelmällisyyshäiriön perustutkimuksiin.
Kilpirauhasen yli- tai vajaatoiminta voi aiheuttaa ovulaatiohäiriöitä ja siten vaikeuttaa
raskaaksi tulemista. Merkkejä vajaatoiminnasta voivat olla naisilla esimerkiksi runsaat kuukautiset tai ei kuukautisia ollenkaan.
Muita oireita voivat olla voimakas väsymys,

painonnousu, palelu, sykkeen hidastuminen,
toistuvat keskenmenot, runsas hiustenlähtö ja
ihon kuivuminen. Jos vajaatoiminta todetaan,
sen lääkehoito auttaa usein raskauden alkamisessa ja joskus jopa niin, että hedelmällisyyshoitoja ei edes tarvita. Vajaatoiminta voi
johtua joko kilpirauhastulehduksesta tai siitä,
että aivolisäke ei tuota tarpeeksi kilpirauhasta
säätelevää TSH-hormonia. Miehillä kilpirauhasen liikatoiminta voi alentaa siittiöiden
määrää ja siten heikentää hedelmällisyyttä.
Tämäkin saadaan usein korjattua oikealla
lääkityksellä.
Lähteet:
https://www.merckgroup.com/en/news/
the-impact-of-thyroid-disorders-on-fertility-26-05-2020.html
https://kilpirauhasliitto.fi/kilpirauhanen-jaraskaus/
https://www.duodecimlehti.fi/duo91211
https://www.mehilainen.fi/kilpirauhasenvajaatoiminta-ja-lapsettomuus

Kun sydän tulee perässä
TEKSTI PAULA OJANEN KUVA ANNA AUTIO

O

tuksen katseessa on uupunut suru, tuska kuin painava täkki.
Sen päältä on pudonnut jokainen suojaava valhe, toivon
harhat. Se kantaa vastasyntynyttä ihmislasta rinnallaan,
vauva imee käsi hellästi nännin juurella, hyväillen sitä,
keskittyen koko olemassaolollaan syömiseen.
Minä katson Patricia Piccininin Big motheria sen silmien rotkoon
ja tunnistan kummallisen hahmon kivun. On kuin kohtaisin toverin
sotatantereella tai ystävän menetyksen hädässä. Piccininin silikoniset
veistokset hätkähdyttävät inhimillisyydellään, niissä käsitellään lihan
ja sielun yhtymäkohtia. Piccinini on veistänyt ihmisen kaltaisesta
ihosta merkillisiä olentoja, joissa yhdistyy elämänmuodot sellaisena
kuin kuvittelemme ne tuntevamme ennen näkemättömiksi, mutta silti
kovin tutuiksi hahmoiksi. Big mother on menettänyt poikasensa ja
ehkä tuskassaan ryöstänyt ihmislapsen tai sitten sen tehtävä on ruokkia toisen äidin vastasyntynyttä. Piccinini on ikuistanut veistoksen
kasvoille sen hetken, kun ihmisvauvan läheisyys ei riitä peittämään
totuutta - sen oma poikanen on kuollut, eikä palaa koskaan.
Minä lykkään rattaita pidemmälle näyttelyyn, mutta en pääse irti
emon katseesta. Tämä on tyttäreni ensimmäinen taidenäyttely, hän
täyttää pian puoli vuotta. On enemmän kuin hämmentävää tuntea
syvä lapsen menetyksen ja lapsettomuuden suru taas nyt, kun niin
päiväni kuin yöni täyttää kauan kaivattu vauva. Suru on käynyt
kylässä aiemminkin vauva-aikana; sivullisuuden, epäonnistumisen,
osattomuuden tuttu tunne. Nyt sitä sävyttää myös huono omatunto,
pelkään ryöstäväni huomiota lapseltani, tuhlaavani turhaan voimiani
vanhoihin murheisiin.
Huomaan myös usein kummastelevani, että miten ihmeessä tämä kaikki
on tapahtunut. Luulisi, että yhdeksän kuukauden odotuksen aikana
asia selkenisi hitaammallekin, mutta lapsettomuuden varjossa raskaus
saattaa olla hieman erilainen kokemus kuin useille. Minä en uskaltanut
iloita kasvavasta lapsesta kohdussani, en peloltani päästänyt oikeastaan

mitään tunteita sisään. Työnsin sormet korvaan ja lallallallattelin koko
raskauden pois mielestäni. Vuosien jatkuvien menetysten ja kaipuun
jälkeen oli lähes mahdotonta avata sisään valo, uskoa, että minusta
tulisi äiti, vihdoinkin. Ja sitten maailmaan tuli tämä lapsi, joka täytti
elämän jokaisen, pikkuruisenkin kolon. Se ei kysynyt, että jaksaako
se äiti nyt juuri olla äiti, vaan yhdessä hyppäsimme suoraan syvään
päähän. On kai siis aivan ymmärrettävää, että sydän tulee perässä,
todellisuus vielä häikäisee pimeään tottunutta katsetta. No, tai sitten
en vain kykene pitämään silmiäni auki univajeelta.
Usein puhutaan siitä, että lapsettomuuden kokemus ei katoa lapsellistumisen myötä. Joillakin näin, kaikilla ei tietystikään. Minä tunnistan
tuoreessa vanhemmuudessani nakertavan epäilyksen siitä, että taidan
kuitenkin olla huijari, en ole ansainnut tätä pientä ihmistä, ehkä se
voidaan viedä minulta pois milloin vain. Ja vielä syvemmällä, ilkeänä
jomotuksena, kytee kauhea pelko: entä jos tämä lapsi ei tule rakastamaan minua? Ajatukset ovat välähdyksen kaltaisia, kuin tummia
varjoja kyyryssä onnen reunalla. Ne eivät enää takerru samalla tavalla kiinni, mutta ovat vakaasti olemassa, kuin pieni pahan aavistus,
mykkä surun väri. Lapsettomuutta on verrattu läheisen kuoleman
kaltaiseen kriisiin ihmisen elämässä. Olisikin kohtuutonta odottaa,
että sen jättämä trauma vain katoaisi jälkeä jättämättä. Enemmänkin
se saattaa hetkeksi vahvistua, kun todellisuus on taittunut niin nopeasti täysin vastakkaiseen.
Olen ajatellut, että lapsettomuuden arven kanssa oppii elämään samalla tavalla kuin siitä selvitään. Sinnikkäällä, lempeällä armolla
itseään kohtaan, samalla rakkaudella, johon käärin pienen tyttäreni.
Ottamalla suuri äiti syliin ja heijaamalla hänet lohdulliseen uneen.
Paula Ojasen ja Vaula Helinin omaelämäkerrallinen tietokirja Jatulintarha ilmestyy lokakuussa 2021. Se käsittelee lapsettomuutta ja
hedelmöityshoitoja ja Simpukan jäsenet voivat ostaa kirjan etuhintaan.

On enemmän kuin
hämmentävää tuntea
syvä lapsen menetyksen
ja lapsettomuuden suru
taas nyt, kun niin päiväni
kuin yöni täyttää kauan
kaivattu vauva.
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Helminauhan verkkovalmennus
kulkee mukanasi vaikka
lenkkipolulla!
Helminauha-hankkeen kehittämä lahjasoluilla lapsen saaneiden vanhempien
perhevalmennus on nyt laajentunut avoimeksi ja omatoimisesti suoritettavaksi
verkkovalmennukseksi, joka löytyy Helminauhan sivuilta Vertaistuki ja valmennukset otsikon alta. Verkkovalmennuksesta löytyvät omat osionsa lahjasoluilla
lasta toivoville, lahjasoluhoidoista raskaana oleville ja lahjasoluilla lapsen saaneille.
TEKSTI PIIA SAVIO JA JENNI HUHTALA KUVA ELEMENTS ENVATO

V

erkkovalmennus pohjautuu
Simpukka yhdistyksen ja Helminauha-hankkeen keräämään
ja tuottamaan tutkittuun tietoon
ja kokemustietoon, sekä Helminauha-hankkeessa luotuun perhevalmennukseen. Verkkovalmennus tarjoaa tietoa ja tukea lahjasoluilla
lasta toivoville, raskaana oleville ja lapsen
saaneille. Lasta toivovien ja raskaana olevien verkkovalmennusosiot palvelevat kaikkia
lapsettomuuskokemuksen omaavia.
Verkkovalmennuksen tarkoituksena on:
•
•
•
•

Tarjota tukea lapsitoivepolulla ja raskausaikana.
Auttaa lahjasolujen avulla perheellistymiseen liittyvissä pohdinnoissa.
Antaa välineitä lapselle lahjasolutaustasta puhumiseen.
Vahvistaa vanhemmuutta ja tukea vanhempaa kulkemaan lapsen rinnalla lapsen tarinaa arvostaen.

Verkkovalmennuksen suorittaminen on maksutonta ja se on mahdollista tehdä joko yhdessä mahdollisen kumppanisi kanssa, yksin tai
muiden vanhempien kanssa yhdessä pohtien.
Voit suorittaa verkkovalmennuksen kronologisesti tai itsellesi sopivassa järjestyksessä.
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Verkkovalmennus ei korvaa lahjasoluhoitoprosessiin kuuluvaa lahjasoluneuvontaa.
Helminauha-hanke tarjoaa myös kasvokkaisia perhevalmennuksia itsellisille äideille ja
kahden vanhemman perheille, löydät niistä
lisätietoa Helminauha-hankkeen sivuilta.
		

Aikaa ja asian äärelle pysähtymistä

Verkkovalmennuksen osioihin perehdytään
itsenäisesti ja omaan tahtiin. Voit lähteä tekemään verkkovalmennuksen eri osioita varaten siihen yhtenäisen pidemmän ajan tai
pilkkoa valmennuksen osiin niin, että asetut
sen äärelle 10 min. sinulle sopivissa hetkissä.
Voit vaikka valita podcastin kuunneltavaksi
rennosti sängyssä makoillen, seuraksi lenkkipolulle tai kuunnella vaikka imuroidessa.
Verkkovalmennuksen tekstit ovat lyhyitä
ja voit lukaista ne pikaisesti silmäillen tai
syventyä niihin tarkemmin muistiinpanoja
tehden. Verkkovalmennuksessa sinut houkutellaan itsetutkiskeluun erilaisten pohdinta- ja
tunnetaitotehtävien avulla. Voimavaroja ja
levollisuutta omaan tilanteeseen voit löytää erilaisista hengitysharjoituksista, joissa
pysähdytään kuuntelemaan lempeästi itseä.
Rohkaisemme verkkovalmennuksen suorittajia tutustumaan eri valmennuksen osioihin ja valitsemaan sieltä sellaisia tekstejä ja
harjoituksia, jotka tuntuvat itselle kuhunkin
tilanteeseen sopivalta.

Löydät verkkovalmennuksesta
monenlaista materiaalia
Verkkovalmennus sisältää luettavia tietoosioita, katsottavia videoita, kuunneltavia
podcasteja sekä ohjauksia kuhunkin teemaan
liittyvään lisämateriaaliin. Teemoihin ohjataan syventymään erilaisten harjoitusten
ja pohdintatehtävien avulla. Helminauhahankkeen perhevalmennuksessa on aiemmin
huomioitu vain lahjasoluilla lapsen saaneet
vanhemmat, verkkovalmennus tarjoaa nyt
täysin uutta tietoa ja tukea myös (lahjasoluilla) lasta toivoville ja raskaana oleville.

Lasta toivovien
ja raskaana
olevien verkko
valmennusosiot
palvelevat kaikkia
lapsettomuus
kokemuksen
omaavia.

Maistiainen
verkkovalmennuksesta!
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TEHTÄVÄ: Lapsitoive elämäsi
polulla

Kirjoita ja piirrä miten ja missä eri
vaiheissa lapsitoive on näkynyt
elämäsi polulla.
Piirrä aikajana, joka voi olla valintasi
mukaan suora viiva, mutkitteleva
polku tai joki, vuoristomaisema tai
muu sopiva muoto, mikä kulkee
paperin reunasta toiseen. Toisessa
päässä on päivä/ajankohta, jolloin
ensimmäisen kerran aloit toivoa
lasta ja toiseen päähän muodostuu
ajatuksesi tulevaisuudesta. Miten
tästä eteenpäin? Minne haluan
mennä, mitä tehdä ja miten pääsen
sinne?
Merkitse ja kirjoita aikajanalle
tapahtumat/asiat/kohtaamiset, jotka
ovat olleet lapsitoiveesi kannalta
merkittäviä: ihmisten tapaamiset,
keskustelut, rohkaisut/latistaneet
kommentit, lääkärissä käynnit,
mahdollinen parisuhde, työ/
opiskelupaikat tms. Pohdi tarkkaan,
millä tavoin elämäsi tapahtumat ovat
mahdollisesti vaikuttaneet sinuun ja
lapsitoiveeseesi.
Apukysymyksiä tehtävään:
•
•
•
•
•
•

Milloin aloit toivoa lasta?
Onko lapsitoiveeseen liittynyt
lapsettomuuden kokemus?
Millaisia eri vaiheita lapsitoive on
tuonut elämääsi?
Onko lapsitoive vaikuttanut
joihinkin elämäsi ratkaisuihin?
Onko lapsitoive muuttunut
jotenkin elämäsi aikana?
Mitä ajatuksia ja tunteita tehtävä
sinussa herättää?
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koonnut Satu Rautakallio-Hokkanen, KUVA Elements Envato

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

Voiko miehelläkin olla
PCOS?
PCOS:ta (munasarjojen monirakkulaoireyhtymä) sairastaa arviolta 10 % lisäätymisiässä olevaa naista. Se aiheuttaa
usein epäsäännölliset kuukautiset, aineenvaihdunnan häiriöitä ja kohonnutta testosteronitasoa ja siten myös lapsettomuutta.
PCOS:n on arvioitu liittyvän pääasiassa
munasarjoihin. Nyt Yhdysvalloissa tehdyssä, brittitietokantaa käyttäneessä geenitutkimuksessa huomattiin, että miehet, joilla
on geneettisiä riskitekijöitä PCOS:ään voivat kehittää PCOS-tuntomerkkejä. Tämän
vuoksi arvellaan, että PCOS perimmäinen
syy ei liittyisikään munasarjoihin. Riskiryhmässä olevilla miehillä oli kasvanut
riski ylipainoon, diabetekseen, sydän- ja
verisuonitauteihin ja kaljuuntumiseen.
–PCOS:n hoitamista rajoittaa vajaa
ymmärrys sairaudesta. Erilaisten syiden
tunnistaminen helpottaa ymmärtämään sen
mekanismia ja on ensimmäinen askel sairauden hoitamiseen jatkossa, sanoi johtava
tutkija Jia Zhu.

Australiassa
hedelmällisyysalan
toimijat myyvät
ylimääräisiä ja
kalliita hoitoja
koeputkihoitojen
tehostamiseksi,
vaikka hoitojen
tehoa ei ole
selkeästi osoitettu.
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Asettaako Britannia hintarajan yksityisten klinikoiden
palveluihin?
Viime vuoden keväällä Britanniassa
toteutettu hedelmöityshoitoklinikoiden
kuukauden sulku aiheutti hoitojen
viivästymisiä ja kasautumisia. Tästä
seurannut kysynnän kasvaminen on
puolestaan nostanut roimasti hoitojen
hintoja yksityisillä klinikoilla, ja
nyt puhutaan jo ihmisten epätoivon
hyväksikäytöstä. Monet ovat joutuneet
lykkäämään hoitoja ylimääräisellä
vuodella ja naiset, jotka ovat täyttäneet
sulun aikana 40-vuotta ovat joutuneet
siirtymään julkisen puolen hoidoista
yksityisille klinikoille. Britanniassa noin
kaksi kolmesta potilaasta maksaa itse omat
hoitonsa yksityisellä klinikalla.
Myös munasolujen ja alkioiden

pakastaminen myöhempää käyttöä varten
on lisääntynyt Britanniassa räjähdysmäisesti
viimeisen viiden vuoden aikana ja pandemia
on lisännyt sitä entisestään. Britannian
lapsettomuushoitoja ja -klinikoita säätelevän
viranomaisen HFEA:n (Human Fertilisation
and Embryology Authority) väistyvä
puheenjohtaja Sally Cheshire kehottaa nyt
viranomaisia puuttumaan ylihinnoitteluun ja
sellaisten toimenpiteiden mainostamiseen,
joiden tehoa ei ole todistettu. Cheshire
ehdottaa yhden hoidon ylärajaksi 5 000
puntaa, kun tällä hetkellä se voi maksaa jopa
20 000 puntaa. Hänen mielestään Britannian
30 vuotta vanha laki kaipaa pikaista
uudistusta, sillä lain laatimisen aikaan
hoitoja annettiin vain julkisilla klinikoilla.

Potilaan pitäisi hyväksyä kirjallisesti ylimääräiset hoidot
Australiassa hedelmällisyysalan toimijat myyvät ylimääräisiä ja kalliita hoitoja
koeputkihoitojen tehostamiseksi, vaikka
hoitojen tehoa ei ole selkeästi osoitettu.
Victorian osavaltion terveysreklamaatioiden komissaari Karen Cusack vaatii nyt,
että valvomattomien hedelmällisyysalan
toimijoiden epäeettiset toimet tutkitaan ja
jatkossa potilaiden pitää hyväksyä heille
tehdyt toimenpiteet kirjallisesti.
Viime vuonna hänelle tuli yli 120 näihin
kokemuksiin liittyvistä kokemuksista kertovaa esitystä. Cusack myös peräänkuuluttaa
parempaa hoitoihin hakeutuvien konsultointia, koska oli havainnut, että monilla alan
toimijoilla se hoidettiin vain ”rasti ruutuun”
-menetelmällä.

–Meillä täytyy olla jokin minimimääräinen, johdonmukainen tapa välittää tietoa.
Yleisesti kommunikointia on parannettava,
sillä se on joko huonosti toimitettua tai tehotonta, sanoi Cusack.
Hänen mukaansa potilaiden on myös vaikea saada luotettavaa tietoa hoitojen onnistumisprosenteista, koska mainoksista saatava
tieto on usein sekavaa ja harhaanjohtavaa.
Victorian alueella syntyvistä lapsista joka
20. on saanut alkunsa hedelmöityshoidolla ja
koko maassa kyseinen ala tuottaa noin 500
miljoonaa Australian dollaria vuositasolla.

Ihonväri vaikuttaa hoitojen onnistumiseen
Britanniassa aasialaiset potilaat ovat suurin väestöryhmä, jotka käyttävät hedelmöityshoitoja, mutta heillä on ongelmia saada
omaa väestöryhmää vastaavia lahjamunasoluja. Tällä hetkellä lahjamunasoluista 89
% on valkoihoisilta, 4 % aasialaisilta ja 3
% tummaihoisilta. Näin ollen aasialaisista
potilasta yli puolet joutuu käyttämään valkoihoisilta saatuja lahjamunasoluja. Tilastot
osoittivat myös, että tummaihoisilla hoitojen onnistumisprosentit olivat alhaisimmat.
Alle 35-vuotiailla tummaihoisilla syntyvyys
hoitojen avulla oli keskimäärin 23 % kun

se valko- ja sekarotuisilla on keskimäärin
30 %. Erityisesti eteläaasialaisilla havaittiin
myös alhaisempi syntyvyys hoitojen avulla,
alle 25 %.
Syytä tähän ei osata vielä sanoa, mutta
viranomaisten mielestä sitä on syytä tutkia ja
ryhtyä toimeen, ettei etnisten ryhmien välillä
olisi eroja ja potilaat olisivat tasavertaisia.
Britannia lapsettomuusjärjestö Fertility Network UK on perustanut omia tukiryhmiä sekä
tummaihoisille että aasialaisille potilaille.
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Irlanti saattaa mahdollistaa
maksetun sairausloman
Irlantilaisen opettajien ammattijärjestön kyselyssä tuli ilmi, että naiset käyttivät
lomiaan tai ottivat palkatonta lomaa, jos
he kävivät lapsettomuushoidoissa tai olivat
saaneet keskenmenon. Maan työväenpuolue ehdottaa nyt, että näissä tapauksissa
työntekijä olisi oikeutettu maksimissaan
20 päivän palkalliseen vapaaseen.
Työväenpuolueen senaattori Ivana
Bacik kertoi asiasta tv-haastattelussa
maaliskuussa. Hän sanoi, että laista tulee
sukupuolineutraali, vaikka se varmasti suurimmaksi osaksi tulisi koskemaan naisia.
Hänen mielestään se lisäisi myös avointa
keskustelua eikä naisten kokemukset olisi
enää tabu.
–Olemme nyt viimein, vuonna 2021,
tulleet tilanteeseen, jossa puhumme kuukautiskierrosta Oireachtasissa (Irlannin
kansallinen parlamentti). Meillä on ollut
väittelyitä kuukaustisköyhyydestä ja kuukautisoikeudesta ja se on hienoa, koska
aivan liian kauan naisten terveys on ollut tabu ja leimaava asia. Olemme iloisia
voidessamme tänään esitellä tämän lakiesityksen, joka on mielestäni tärkeä askel
naisten oikeuksille, sanoi Bacik.

Ihmisalkiota muistuttava alkio luotiin laboratoriossa
Alkiorakkula (blastokysti) on pienempi
kuin kuulakärkikynän pää, ja se voi sisältää
alle 100 solua, mutta tämä kehitysvaihe on
askarruttanut biologeja ja lääkäreitä. Monet
keskenmenot tapahtuvat tässä vaiheessa, samoin alkion jakautuminen kaksosiksi. Nyt
useammat tutkijaryhmät ovat onnistuneet
matkimaan alkiorakkulaa houkuttelemalla laboratoriossa kasvatettuja ihmissoluja
kasvattamaan rykelmiä, jotka muistuttavat
läheisesti oikeaa alkiorakkulaa.
Saavutus voi nyt auttaa tutkijoita selvittämään ihmisen hedelmällisyyttä, esimerkiksi

sitä, miksi koeputkihoidot usein epäonnistuvat. Lisäksi tämä korvaava alkiorakkula avaa
mahdollisuuden nähdä juuri tähän ihmisen
kehitysvaiheeseen tavalla, joka ei ole ennen
ollut mahdollista. Oikeiden alkiorakkuloiden
tutkiminen on ollut vaikeaa, sillä niitä on tarjolla vähän, ja niiden käyttö tutkimukseen on
eettisesti haastavaa. Monilla mailla on omat
säännöksensä niihin. Tutkijat korostavat, että
alkiorakkula ei ole ihmisalkio, vaan kokoelma soluja, jotka käyvät läpi alkionkehitystä.

Lapsettomuushoidot saattavat olla tulevaisuudessa ainoa keino saada lapsia
Sekä naisten että miesten hedelmällisyys on länsimaissa alentunut merkittävästi
viimeisten kahden sukupolven aikana. Yhdysvaltalainen professori Shanna Swan on
tutkinut jo yli 20 vuotta ympäristön kemikaalien vaikutusta ihmisen lisääntymiseen.
Hänen mielestään asiasta pitää nyt puhua
suoraan. Usein puhutaan, että lasten saamista lykätään tietoisesti myöhäisemmäksi ja
se aiheuttaa lapsettomuusongelmia. Swanin
mielestä myös kemikaaleilla on merkittävä
vaikutus, ja tämä on todistettu useissa eläinja ihmiskokeissa.
Naisen hedelmällisyys laskee nopeasti
35 ikävuoden jälkeen, mutta Swan on kollegansa kanssa huomannut, että nuorempien naisten hedelmällisyys on laskenut
nopeammin kuin yli 35-vuotiaiden. Myös

keskenmenojen määrä kaikissa ikäluokissa on
noussut. Pahimmat kemikaalit ovat niitä, jotka
sekoittavat tai matkivat sukupuolihormoneja
kuten estrogeenia tai testosteronia. Ne saavat
kehon uskomaan, että tiettyä hormonia on jo
tarpeeksi ja siten kyseisten hormonien tuotanto laskee tasolle, joka ei riitä lisääntymiseen.
Suurin huolenaihe on ftalaatit, jotka pehmentävät muovia. Sitä saadaan ruuan mukana,
koska ftalaatteja käytetään ruuan valmistamiseen, prosessointiin ja pakkaamiseen. Ne
alentavat testosteronia ja ovat siten vaarallisimpia miehen lisääntymisterveydelle, mutta
haittaavat myös naisten hormonituotantoa.
Bisfenolia käytetään puolestaan muovin kovettamiseen, ja se jäljittelee estrogeenia ja
on erityisen haitallinen naisille, mutta myös
miehille.

Jos miesten siittiöiden tuotanto jatkaa
laskuaan tätä vauhtia kuin nyt, Swan arvioi,
että vuonna 2045 siittiöiden keskiarvoinen
määrä on 0. Näin ei voida tietenkään yleistää,
mutta toisaalta mitään lukujen loivenemista ei
ole tällä hetkellä nähtävissä. Silloin useimmat
pariskunnat tarvitsisivat hedelmöityshoitoja.
Swan sanoo, että tämän tilanteen korjaamiseksi teollisuuden pitäisi kehittää uusia,
kunnolla testattuja kemikaaleja, jotka eivät
vahingoita hormoneja. Ihmisten pitäisi myös
tarkkailla itse mitä heidän käyttämänsä tuotteet sisältävät. Swanin mukaan huono suuntaus on vielä käännettävissä, mutta ongelmasta
pitää puhua, se pitää tunnistaa ja on löydyttävä
tahtoa muutokselle.
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Puuttuva isovanhemmuus
Iän myötä lapseton kokee hetken, jolloin lähipiiriin syntyvät ensimmäiset lapsenlapset. Silloin hän huomaa, että hänestä ei tule mummoa tai vaariakaan. Uuden
sukupolven syntymä nostaa pintaan vaille jäämisen tunteet, jotka ovat tuttuja
lapsettomuuskriisin ajalta. Tunteiden sävy on nyt toinen, sillä siihen liittyy käsitys
elämän rajallisuudesta.
TEKSTI PIRJO LÄÄPERI KUVA RIIKKA AIRO

L

apsenlapsettomuutta ei ole nostettu julkisuudessa puheenaiheeksi.
Se oli yhtenä teemana Simpukkaviikolla 2021. Psykologi ja psykoterapeutti Riikka Airo luennoi lapsenlapsettomuudesta ja hän lähettää terveisiä
Simpukan jäsenille:
–Julkisuuteen tarvitaan tarinoita erilaisista
lapsenlapsettomista, kaksin tai yksin elävistä
ja siitä kuinka tilanteeseen päädyttiin joko
kumppanin puuttumisen vuoksi, hoitojen jälkeen, adoption epäonnistuessa, keskenmenon tai sairauden takia. Tietoa ei tarvita vain
asiantuntijoilta, vaan kokijoiden kautta. Tieto
lisää ymmärrystä lapsenlapsettomuudesta ja
normalisoi siihen liittyviä vaikeita tunteita,
kuten häpeää.
Lapsenlapsettomuus tulee lapsettomalle uutena tilanteena, joka nostaa esiin pelkojakin.
Kun lapsia ei ole, kuka huolehtii minusta vanhana? Jäänkö yksin? Kenelle jätän perinnön?
Kuka muistaa minua kuoltuani?
–Elämän rajallisuuden kokemus saa lapsettoman miettimään, kenelle voin jakaa elämääni.
Kuka katselee valokuviani? Keski-iän jälkeen
on useimmille tarpeellista, että saisi kuvata
jollekin, miten elämäni meni, kertoa koko
elämänkaari. On oleellista, että voisi kokea
olleensa tärkeä joillekin ihmisille, Airo sanoo.

–Elämän rajallisuuden kokemus
saa lapsettoman
miettimään, kenelle voin jakaa elämääni.
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Sietämättömän hyväksyminen
Lapsettomuus nostaa esiin paljon kielteisiä
tunteita, kuten surua, vihaa, kateutta, häpeää, ulkopuolisuutta ja katkeruutta. –Nämä
nähdään usein kiellettyinä tunteina, joita ei
saisi kokea ja ne liittyvät vaille jäämiseen.
Tunteet ovat kuitenkin olemassa ja torjuttuina
ne jäävät kaivertamaan sisimmässä ja voivat
tukahdutettuina johtaa jopa sairastumiseen.
Tunteiden pois painaminen ei auta. Kaikki
tunteet on hyvä tunnistaa ja hyväksyä. Vertaistuki auttaa jakamaan tunteita ja silloin
häpeä niistä vähenee, Airo kertoo.
Sietämättömiä kielteisiä tunteita voi purkaa
vahingoittamatta itseään tai toisia keskustelemalla ystävien tai ammattilaisen kanssa,
kirjoittamalla tai piirtämällä.
–Lapsettomalle voi tulla mielikuvia siitä, että
hän tekee pahaa jollekin lapselle. Nämä ovat
vain tunteiden kuvia, eikä niitä aiota oikeasti
toteuttaa. Tärkeää on saada normalisointi
tunteille. Vertaisten kanssa keskustellessa
huomaa, että muutkin kokevat samoja tunteita, eikä jää niiden kanssa yksin.

Voimia voi saada liikkumalla luonnossa, jolloin saa kokea yhteyttä maailman kaikkeuteen. Lemmikkieläimet tuovat lohtua joillekin
antamalla ”tassuterapiaa”.
Lapsettoman on hyvä säilyttää kosketus menetykseen liittyviin tunteisiin ja samalla antaa
itselle mahdollisuus suuntautua tulevaan.
Lapsettomat puhuvat usein tyhjästä sylistään.
Ajatuksen voi kääntää niin, että tyhjä syli
onkin avoin syli, johon mahtuu toisten lapsia.
–Avoimeen syliin mahtuu sukulaisten tai
kummilapsia. Silloin syntyy kokemus kohtaamisesta, joka kantaa lasta tai nuorta eteenpäin.
Kohtaamisista jää tärkeät jäljet molempien
mieleen, Airo rohkaisee.
Kuinka löytää mielekkyyttä ja tarkoitusta
elämään? Tutkijoiden mukaan usein se, että
autamme muita, tuo iloa enemmän kuin se
että pyrkii saamaan itselle.

Elämänhallinnasta puhutaan paljon, mutta
oikeasti elämää ei voi hallita. Meille tapahtuu
pahoja asioita yllättäen.
–Kaikki joutuvat luopumaan elämästä joskus.
Hyväksymisen kautta voi olla läsnä tässä hetkessä, joka on kohta poissa. Kääntöpuolena
elämässä tarvitaan kuitenkin vähän hallintaa.
Jokainen voi valita, mitkä asiat tuottavat itselle hyvinvointia. Voi valita ihmissuhteita,
jotka tuottavat hyvää oloa ja jaksamista tukevia asioita. Mitä vaikeammassa tilanteessa
elää, sitä tärkeämpää on miettiä, mikä auttaa
jaksamaan, Airo neuvoo.
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Julkisuuteen tarvitaan lapsenlapsettomien omia tarinoita, koska se on
vaiettu aihe. Psykologi ja psykoterapeutti Riikka Airo rohkaisee puhumaan
aiheesta siksi että se lisää ymmärrystä
lapsenlapsettomia kohtaan.

Simpukka kouluttaa
Simpukka järjestää koulutuksia niin vapaaehtoisena toimiville kuin ammattilaisille
ja opiskelijoille. Koulutusten tavoitteena on, että vapaaehtoiset saavat tarvittavat
valmiudet ja resurssit tehtävässään suoriutumiseksi. Koulutusten kautta pyritään
myös tarjoamaan tukea vapaaehtoistehtävässä jaksamiseen ja vahvistamaan sen
mielekkyyttä. Ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutusten tavoitteena on tarjota
tietoa, jota he voivat hyödyntää työssään tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin
edistämiseksi.
TEKSTI ANNIINA VALKONEN KUVA ELEMENTS ENVATO

Starttikoulutus

Chat-ohjaajien koulutus

Vertaisohjaajien starttikoulutus on verkossa suoritettava peruskoulutus. Vertaisohjaajat suorittavat sen ennen ryhmän käynnistämistä tai
aloittaessaan vertaisryhmän uutena vertaisohjaajana. Koulutuksen
voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana. Verkkokoulutus perustuu vertaisohjaajan tietopakettiin. Koulutusmateriaalissa käsitellään
vertaisohjaajan roolia ja perehdytään vertaisohjaajan tehtäviin ja
ryhmän vetämiseen.

Chat-ohjaaja on verkkovertainen, joka keskustelee lapsettomuudesta
vertaisten kanssa chat-ympäristössä. Koulutuspäivässä vapaaehtoinen saa valmiudet ohjata Simpukka-chatteja Tukinetin alustalla.
Koulutukseen osallistutaan etänä Zoom.us-sovelluksen välityksellä.
Koulutuspäivän aikana saa tietoa chat-ohjaajana toimimisesta sekä
käytännön taidot Tukinetin chat-alustan käyttöön. Päivän aikana
pääsee harjoittelemaan chatissa toimimista käytännössä. Koulutus
järjestetään vuosittain marraskuussa.

Vertaisohjaajien päivä
Vertaisohjaajien päivä on jokakeväinen koulutuspäivä. Se on tarkoitettu
kaikille Simpukan ja Helminauhan vertaistukiryhmien vertaisohjaajille, SimpukkaParien vertaisohjaajille sekä chattien ja videotapaamisten
verkkovertaisille. Koulutuspäivä voidaan järjestää joko etänä tai kasvotusten. Koulutuspäivän aikana keskitytään vertaisohjaajan tehtävään
ja jaetaan kokemuksia keskustellen muiden vertaisten kanssa. Päivään
sisältyy myös työnohjauksellista keskustelua. Kouluttajina toimivat
Simpukan työntekijät ja mahdollisesti ulkopuolinen kouluttaja.
Lehtikirjoittajakoulutus
Simpukka-lehden vapaaehtoisille kirjoittajille järjestetään koulutuspäiviä etänä ja kasvotusten. Koulutuksissa käydään läpi juttujen
kirjoittamiseen liittyviä seikkoja, kuten juttujen rakenne, kieli ja
tekniikka sekä ideoidaan uusia juttuaiheita. Koulutuksissa myös
keskustellaan ja suunnitellaan lehtivapaaehtoisten tulevaisuuden
toimintaa ja koulutuksia.

SimpukkaParit-vertaisohjaajakoulutus
Parisuhdetoiminnan vertaisohjaajakoulutus antaa valmiudet ohjata
tahatonta lapsettomuutta kokeville suunnatun SimpukkaParit-päivän.
Koulutuksessa käydään läpi parisuhdepäivän rakenne keskustellen
ja harjoitellen. Vertaisohjaajana toimiminen kehittää omaa parisuhdeosaamista ja samalla tukee muita lapsettomia. Vertaisohjaajat
mahdollistavat Simpukan parisuhdetoiminnan.
Koulutukset ammattilaisille ja opiskelijoille
Koulutuspuheenvuoroja tarjotaan ammattilaisille ja opiskelijoille tilauksesta. Koulutusten sisältöjä voivat olla esimerkiksi mitä tahaton
lapsettomuus on ilmiönä ja kokemuksena ja kuinka lapsettomuudesta
voi selvitä. Sen lisäksi teemoina voi olla muun muassa lapsettomuus
ja parisuhde sekä eri lahjasoluhoitoihin ja perhellistymiseen liittyvät
teemat. Kouluttajana toimii työntekijä ja/tai kokemusasiantuntija.

Vapaaehtoisten päivä
Simpukan vapaaehtoisten koulutuspäivä järjestetään syksyisin etänä
tai kasvotusten. Se on tarkoitettu kaikille Simpukan ja Helminauhan
vapaaehtoisille, kuten vertaistukiryhmien vertaisohjaajille, SimpukkaParien vertaisohjaajille, verkkovertaisille, lehden kirjoittajille,
chattareille, bloggareille sekä muille Simpukan aktiivisille toimijoille.
Koulutuspäivässä keskitytään vapaaehtoisuuden eri teemoihin, vahvistetaan vapaaehtoisten voimavaroja ja kohdataan muita vertaisia.
Kouluttajina toimivat Simpukan työntekijät. Myös vierailevat kouluttajat ovat mahdollisia.

Simpukka 2 | 2021

33

l VERTAISTUKI

koonnut Anniina Valkonen

HELMITYYPPI
Olen Sara Pennanen, 29-vuotias sosionomiopiskelija.
Ryhmässämme parasta on jokainen ryhmäläinen
omana yksilönään, mukaan on tervetullut omana itsenään!
Vertaisuudessa on parasta kokemus kuulluksi ja
ymmärretyksi tulemisesta, ja mahdollisuus saada uusia
ystäviä.
Elämässä minulle tärkeitä asioita ovat toivo, empatia ja rakkaus. Ja tietysti perheeni, johon kuuluu aviomies,
jouluna 2017 syntynyt tyttömme sekä kaksi kissaa.
Ryhdyin vertaistukijaksi, koska olin itse kaivannut
paikkakunnalleni lapsellisten lapsettomien vertaistukiryhmää.
Lisäksi haluaisin sanoa: Voimaa arkeen omasta elämäntilanteesta riippumatta. Tervetuloa mukaan vertaistoimintaan!

Simpukan vertaisohjaajat esittäytyvät

l

KUKA Sara Pennanen
MITÄ Chat-vapaaehtoinen ja vertaisohjaaja
Jyväskylän lapsellisten lapsettomien ryhmässä
MISSÄ Jyväskylässä ja Tukinetin chatissa

Kokemuksia Simpukan vertaistuesta
Olemme keränneet vertaistapaamisten ja -chattien jälkeen osallistujilta kokemuksia vertaistuesta ja sen vaikutuksista. Vertaistuki
on tuonut monelle toivoa, voimaantumisen kokemuksia ja olon
siitä että tulee ymmärretyksi.
”Hoitoni ovat vaiheessa, jossa elän suruaikaa ja joudun pohtimaan
jatkanko hoitoja. Sain ryhmässä tukea ja hyväksyntää vaikeille tunteille ja tilanteelle. Oli ihana kuulla eri vaiheessa olevien ajatuksia,
oivalluksia, pelkoja ja mietteitä. Tapaaminen oli minulle ensimmäinen ja jännitin sitä siitäkin syystä valtavasti, mutta ryhmässä
oli lämmin ja tukeva tunnelma. Omalta osaltani toivon kaikille
osallistujille pelkkää hyvää. Tapaamisesta jäi hyvä ja turvallinen
olo - sellainen etten ole yksin.”
”Osallistuimme pariskuntana ensimmäistä kertaa Simpukan vertaistapaamiseen. Tapaaminen lievitti meidän molempien ahdistusta. Se toi meille yhteenkuuluvuuden tunteen ja auttoi selvittämään
omia ajatuksiamme. Päällimmäisenä meille jäi tunne siitä, että on
ihanaa, että nyt on tällainen ryhmä, johon voimme aina palata ja
josta saada tukea. Emme ole kenenkään muun seurassa puhuneet
yhtä avoimesti lapsettomuuden kokemuksesta.”
Lämmin kiitos upeille vertaisohjaajille ja chat-vapaaehtoisille ja
kaikille osallistujille! Vertaisuuden kokemukset ovat äärimmäisen
tärkeitä.

Vapaaehtoisten päivä 16.10.2021
Simpukan vapaaehtoisten päivä on la 16.10.2020.
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 ja
tule mukaan!

Miesten Simpukka -FB-ryhmä
Miesten Simpukka –ryhmään ovat tervetulleita kaikki itsensä mieheksi määrittelevät, tahatonta lapsettomuutta kokevat elämäntilanteesta riippumatta. Ryhmä löytyy
laittamalla FB:n hakukenttään: Miesten
Simpukka.
Vertaistukikoordinaattori
Anniina Valkonen
anniina@simpukka.info
040-5325390

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Simpukan
tapahtumista ja koulutuksista www.simpukka.info
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l KOLUMNI

Spidermanin elämänopit
Lapsettomuustaival on muuttanut elokuvasietokykyäni.
En enää voi katsoa ennen rakastamiani kidnappauselokuvia, en siedä draamoja, joissa perheenjäsen menetetään
puhumattakaan kirkumiskauhusta, jossa riivattu lapsi
kylvää pelkoa ympärilleen. Rosemaryn painajainen pölyttyy hyllyssä.
En siedä edes fiktiivistä ajatusta perheestä, joka jää toteutumatta. Olen löytänyt avukseni Spidermanin. Spidermanillakin on traaginen perhetausta, mutta sarjakuvamainen
ympäristö tarjoaa mahdollisuuden katsoa muualle. Yllätyksekseni olen saanut Spidermanilta loistavia elämänohjeita.
Olemme kärsimyksiämme vahvempia. Pahimmassakin
tilanteessa toivo on pidettävä elossa. Ja mikä ehkä surullisinta: kaikki tarinat eivät saa onnellista loppua.
Muissa yhteyksissä olen kuullut myös surkeita, kehnoja
ja jopa loukkaavia elämänohjeita. Kaikki me varmaan
olemme kuulleet kolmilapsisen perheen vanhemmalta
neuvon rentoutumisesta, koska sen myötä lapsia alkaa
kyllä putkahdella. Kahvin juominen on lopetettava ja
ferritiinit mitattava. Näillä keinoin pulma ratkeaa. Näitä
kun ei lapseton ole itse tullut ajatelleeksi.
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Lakkasin lukemasta lapsettomuuskeskusteluita tuskastuttuani julistuksiin, joiden mukaan vammaisen lapsen pitäminen
on eettisesti väärin. Ja näitä keskusteluja riittää. On vaikeaa
ymmärtää, että joku pitää moraaliaan niin rikkumattomana,
että luulee kykenevänsä arvioimaan toisen ihmisen päätöksiä.
Olen meinannut vastata linkittämällä YK:n yleissopimuksen
vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista, mutta olen oppinut, että verkkokeskusteluun osallistuminen aiheuttaa usein
enemmän ahdistusta, kuin saa ketään avartamaan mieltään.
Maailman väestöstä noin 15:llä prosentilla on jokin vamma. Näihin ihmisiin kuuluu lapsettomia ja perheestä haaveilevia ihmisiä. Ja myös monia sellaisia, joilla on omia
lapsia ja perheitä. Silti sitkeä käsitys vammaisen ihmisen
kärsimyksentäyteisestä elämästä elää ja voi hyvin. Meidän
vammattomien olisi syytä tuulettaa ennakkoluulojamme.
Jotkin ennakkoasenteet istuvat tiukassa. Niistä luopuminen
on kuitenkin vapauttavaa. Tähänkin asiaan Spiderman tarjoaa
viisauden: Se mihin uskomme, ei ehkä ole totta.
Metti Vuosku

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.

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

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

Seuraavassa
Simpukassa
3/2021

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

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

Lehden teemana lapsettomuushoidot.
Ilmestyy
syys-lokakuussa.
Kirjoita Simpukkaan tai tule
mukaan lehden toimituskuntaan!
Ota yhteyttä:
simpukka@simpukka.info

www.simpukka.info
Jenni Huhtala
Hankesuunnittelija,
Helminauha-hanke
040 532 3010, jenni@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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l SIMPUKASSA TAPAHTUU
Verkkoluennot ja infotilaisuudet
jatkuvat
Verkkoluentojen sarja jatkuu, ja vuonna 2021
luvassa on mm.
5.10. klo 18 Syöpä ja lapsettomuus
Yhteistyössä Sylva ry:n kanssa.
9.11. klo 18-19.30 Terhi Vihko: Lapsettomuuskriisi - keinoja kriisistä selviytymiseen
Käynnistämme myös yhteistyössä yliopistosairaaloiden kanssa infotilaisuudet lapsettomuushoitoja pohtiville, niitä
suunnitteleville ja aloittaville. Ajankohdat
ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa tiedotusta
verkkosivuiltamme!

TULEVIA KOULUTUKSIA
Koulutuksiin ilmoittautuminen ja päivien
ohjelmat löytyvät Simpukan nettisivujen
Ajankohtaista -osiosta.
Vapaaehtoisten päivä 16.10.2021
Simpukan vapaaehtoisten päivä on la
16.10.2020 etänä Zoomissa. Koulutuspäivä
on tarkoitettu kaikille Simpukan vapaaehtoisille. Lisätietoa vertaistukikoordinaattorilta.
Chat-ohjaajien koulutuspäivä 13.11.2021
klo 10 - 15.30 Zoomissa

TAPAHTUMIA SYKSYLLÄ 2021
Helminauha-hankkeen tulevia
tapahtumia
Lahjasoluilla lapsia saaneiden vanhempien
perhevalmennukset:
Perhevalmennuksissa on kaksi iltapäivän
tapaamista ja yksi koko päivän tapaaminen
lauantaina, osallistujat osallistuvat kaikkiin
tapaamisiin. Valmennukset järjestetään etänä
Zoomissa.
Tahatonta lapsettomuutta kokeneille naismiespareille
14.9. ryhmäytyminen, 18.9. valmennuspäivä,
23.9. yhteenveto ja vertaistapaaminen
Lahjasoluilla lapsia saaneille itsellisille
äideille
SYKSY 1. valmennus: 24.8. ryhmäytyminen,
28.8. valmennuspäivä, 9.9. yhteenveto ja vertaistapaaminen
SYKSY 2. valmennus: 28.9. ryhmäytyminen,
2.10. valmennuspäivä, 7.10. yhteenveto ja vertaistapaaminen
Lahjasoluilla lapsia saaneille sateenkaariperheille
26.10. ryhmäytyminen, 30.10. valmennuspäivä,
11.11. yhteenveto ja vertaistapaaminen
Verkkoluennot:
8.9. Itsellinen vanhemmuus, Terhi Vihko
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VERTAISTUKIRYHMIEN
YHTEYSTIEDOT
VALTAKUNNALLINEN
Raskaana oleville suunnattu vertaisryhmä
verkossa, joka on tarkoitettu lapsettomuutta
kokeneille. Lisätietoja ryhmästä ja tapaamisista helsinki.odottajat.simpukka@gmail.
com
HELSINKI
1) Lapsettomien lapsitoive-vertaisryhmä:
helsinki.simpukka@gmail.com
2) Lapsellisten lapsettomien vertaisryhmä:
helsinki.lapselliset.simpukka@gmail.com
3) Helminauharyhmä:
helsinki.helminauha.simpukka@gmail.com
4) Itsellisten ja/tai sateenkaarevien lapsitoiveryhmä:
helsinki.itselliset.simpukka@gmail.com
Lisäksi Helsingissä kokoontuu kohduttomien ryhmä Kohtuuttomat. Lisätietoa: info@
kohduton.fi
JYVÄSKYLÄ
1) Lapsettomien lapsitoive-vertaisryhmä:
jyvaskyla.simpukka@gmail.com
2) Lapsellisten lapsettomien vertaisryhmä:
jyvaskyla.lapselliset.simpukka@gmail.com
3) Helminauharyhmä: jyvaskyla.helminauha.
simpukka@gmail.com
LAPPEENRANTA
Lapsettomien lapsitoive-vertaisryhmä:
lappeenranta.simpukka@gmail.com
KOKKOLA
Eri elämäntilanteessa olevien lapsettomien
vertaisryhmä:
kokkola.simpukka@gmail.com
OULU
Itsellisten ryhmä itsellisesti lasta toivoville
ja lapsen saaneille. Lisätietoja tapaamisista:
oulu.itselliset.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
Lisätietoa ryhmistä voi tiedustella vertaistukikoordinaattorilta: anniina@simpukka.info.
OSOITTEENMUUTOS?
Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta jasenasiat@simpukka.info!
ETKÖ OLE VIELÄ JÄSEN?
LIITY NYT KÄTEVÄSTI JOKO VERKKOKAUPASSAMME:
simpukka.info/tuote-osasto/jasenyys/
TAI LOMAKKEELLA:
www.simpukka.info/jasenyydesta/
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/kannatusyhdistysmaksu
280 euroa/ainaisjäsen
340 euroa/ainaisjäsen, pariskunta
SEURAA SIMPUKKAA
SOMESSA:
Facebook: facebook.com/
simpukka.info
Twitter: @SimpukkaRy
Instagram: simpukkary
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EKENÄS/TAMMISAARI
Bodil Strandström
Sjukskötare, lösningsinriktad terapeut
Mottagning: Trollbergsvägen 12, Ekenäs,
måndagar och onsdagar
Tidsbokning: 040 555 4912,
bstrandstrom@gmail.com

Tiina Ahonen
Perhe- ja paripsykoterapeutti (KELA, Valvira)
Perhe-ja pariterapiakouluttaja, työnohjaaja
Ajanvaraus: Mehiläinen Felicitas-klinikka,
010 414 6550

ESPOO
Kirsi Juutilainen
psykoterapeutti (varhaislapsuuden
vuorovaikutuspsykoterapia ET,
paripsykoterapiakoulutus 2011-2014)
Yhteystiedot: p. 044 5544 210, Soukanahde 7, kirsi.juutilainen@vauvaperhetyo.fi
www.vauvaperhetyo.fi

Tiina Uusitalo
Psykoterapeutti YET ( KELA,
terveydenhoitaja)
Yhteystiedot: Terveystalo Helsinki
Ajanvaraus: 030 6000

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
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
Nilsiänkatu 11-13, 3 krs, ovi 7, 00510 Helsinki
Outi Ansamaa
Kätilö-terveydenhoitaja, seksologi,
psykoterapeutti (ET paripsykoterapiakoulutus)
Ajanvaraus: Mehiläinen Felicitas-klinikka
p. 09 6122 75,
Femeda Kalevankatu 9A, p. 09 7510 1000,
Väestöliitto p. 09 2280 5267

Terhi Vihko
Psykologi, psykoterapeutti (Valvira, Kela)
Yhteystiedot: Annankatu 16 B, 00120 HKI
Ajanvaraus: terhi.vihko@gmail.com,
p. 045 139 7861
Riitta Luhtio
Kätilö-terveydenhoitaja (AMK), seksuaalineuvoja, psykoterapeutti (ET, Kela, Valvira)
Yhteystiedot: Ovumia Fertinova lapsettomuusklinikka, Unioninkatu 13, 00130
Helsinki
Ajanvaraus: riitta.luhtio@ovumia.fi tai 020
747 9314
Ihmisen jälki
Valpuri Kallasmaa
Seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja,
lapsettomuuskätilö.
Vastaanotto: Nuijamiestentie 5 C, Helsinki
Ajanvaraus: valpuri@ihmisenjalki.fi, p.045
312 3044
Ajat ja hinnat: www.ihmisenjalki.fi
Jenni Huhtala
Psykoterapeutti (Valvira), erityistason perheterapeutti (Kela), pari- ja seksuaaliterapeutti
Vastaanotto: Tmi Jenni Huhtala Vallilassa
Helsingissä
Ajanvaraus: psykoterapeutti@jennihuhtala.net tai 045-53235319 tai Minduun kautta.
HÄMEENLINNA
Pirkko Hänninen
Psykologi ja psykoterapeutti
Yhteystiedot: p. 050 320 4766,
pirkko.hanninen@coronaria.fi
Coronaria, Suomen kasarmi 6 LT1, 13100
HML
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 %.

KUOPIO
Riikka Simonaho
Psykoterapeutti, psykologi
Yhteydenotot toimistonumerosta 010
2712 934
riikka.simonaho@coronaria.fi
Coronaria Tietotaito Oy, Tulliportinkatu 25
Katariina Ala-Karjanmaa
Psykologi, psykoterapeutti
Yhteydenotot toimistonumerosta 010
2712 934
katariina.ala-karjanmaa @coronaria.fi
Coronaria Tietotaito Oy, Tulliportinkatu 25
OULU
Merja Järviö
Psykoterapeutti (Valvira), pari- ja
perhepsykoterapeutti (KELA),
seksuaalineuvoja, lahjasoluneuvoja
Vastaanotto: Gynova Oy, Koulukatu 41, 5.
krs
Yhteystiedot: 041 3180 088,
merja.jarvioj@icloud.com
Tiina Ahonen
Perhe- ja paripsykoterapeutti (KELA, Valvira)
Perhe-ja pariterapiakouluttaja, työnohjaaja
Ajanvaraus: Mehiläinen Felicitas-klinikka,
010 414 6550
ROVANIEMI
Paula Yliniemi
Psykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti
Yhteystiedot: 040 7248 061,
Lapin perheklinikka, Kansankatu 9
TAMPERE
Mirka Paavilainen
Laillistettu psykologi, psykoterapeutti,
seksuaalineuvoja
Vastaanotto: Ovumia perheklinikka, Biokatu 12, Finn-Medi 5, 33520 Tampere.
Ajanvaraus: 0400 3832 08, muut tiedustelut mirka.paavilainen@ovumia.fi
TURKU
Solmukohta
Riikka Koskela
sosiaalityöntekijä, pari- ja 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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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

