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Ilo lapsesta
kuuluu kaikille.
Anna meidän auttaa.

Me Ovumiassa tarjoamme sinulle
asiantuntemusta, aikaa ja aitoja
kohtaamisia. Asiakkaillemme on
syntynyt jo yli 14.000 lasta. Jos oma
tilanteesi mietityttää, ota yhteyttä.
Meille et tarvitse lähetettä.
Lämpimästi tervetuloa!
Helsinki
Tampere
Jyväskylä

www.ovumia.fi
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S

impukan tämän vuoden teemana on mieli. Tässä lehdes
sä käsittelemme teemaa monipuolisesti. Taideterapeut
ti Minna Sallinen kertoo taiteen käytöstä hyvinvoinnin
tukena. Listaus hyvän mielen vinkeistä houkuttaa kokeilemaan
jotain uutta. Kerromme myös, missä kohdassa kehoa tunteet
tuntuvat.
Mieleen liittyy myös vuodenvaihteessa tehty psykososiaali
sen tuen kysely, johon saatiin 419 vastausta. Se on huima määrä!
Lämmin kiitos kaikille vastanneille ja kyselyä eteenpäin jaka
neille. Tätä kirjoittaessani työpöydälläni on kyselyn analyysi.
Yli neljässäsadassa vastauksessa on valtava määrä kiinnosta
vaa ja koskettavaa luettavaa. Ilahduttavia tarinoita, mutta kovin
monta surullistakin.
Vastauksista näkyy, että psykososiaaliselle tuelle on kipeästi
tarvetta, mutta sitä ei ole helppo saada. Kun terveydenhoidossa
on koronan ja henkilöstövajauksen aiheuttamaa ruuhkaa ja kii
rettä, moni kokee kiusalliseksi pyytää lisää apua. Samalla vas
tauksista näkyy miten lapsettomuushoitoja tekevä henkilökunta
yrittää parhaansa saatavilla olevilla resursseilla.
Anonyymeja vastauksia lukiessani ajatukseni ovat kirjoit
tajien luona. Elän tunteella mukana. Ilahdun, kun näen
jonkun saaneen tarvitsemaansa tukea, ja sydämeen sat
tuu lukea, miten kurjia tilanteita joillain on ollut.
Jokainen vastaus vakuuttaa minut entisestään siitä, että
kysely oli tärkeää tehdä ja sen tuloksia on tärkeää ja
kaa laajalti. Toivon, että tulevaisuudessa jokaiselle
lapsettomuushoitoihin osallistuvalle tarjottaisiin
automaattisesti psykososiaalista tukea.
Kyselyn analyysia tehdessäni minua kan
nustaa tieto siitä, että teen merkityksellistä
työtä. Tulokset ovat tärkeitä Simpukan vaikut
tamistyössä, sillä niissä lapsettomuushoitoihin
osallistuvien tuentarve tulee kirjallisesti näky
väksi. Mikä sinua kannustaa kotona, työssä tai
harrastuksessa? Keskity tänään siihen!

LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY
Toiminnanjohtaja Piia Savio
piia.savio@simpukka.info
040 4808 676
Työntekijöiden yhteystiedot sivulla 39.
Toimisto
Kalevantie 7 C, 33100 Tampere
040 0844 823
Puheenjohtaja
Siru Lehto
siru.lehto@simpukka.info
040 4426 685
Simpukka-yhdistys vastaa vain tilatusta aineistosta.
Lainattaessa lähde mainittava. Artikkeleissa
esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia
mielipiteitä. Ilmoittaja vastaa ilmoitusten sisällöstä.
Ilmoituksissa lehden vastuu virheistä rajoittuu
enintään ilmoituksen hintaan.
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Uutta!
Terveisiä toimistolta -kirjoitus
on nyt nimeltään Pääkirjoitus.
Sen kirjoittaa vuorotellen joku
Simpukan toimiston väestä. Entisen
pääkirjoituksen nimi on nyt Puheenjohtajan
palsta.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

...

Itsemyötätuntoinen vuosi

O

ikein hyvää alkanutta vuotta rakkaat lukijat. Toivottavasti
tämä vuosi olisi levollinen, itsemyötätuntoinen ja onnelli
sia hetkiä sisältävä.
Kirjoitan tätä palstaa tuoreena puheenjohtajana. Tehtävä on to
della mieluinen ja innostava. On kunnia olla luotsaamassa upeaa
ja osaavaa hallitusta ja tehdä töitä tahattomasti lapsettomien hy
vinvoinnin parantamiseksi.
Psykososiaalisen tuen kehittämisen otan erityiseksi sydämeni
asiaksi. Väittelin tohtoriksi vuonna 2020 ja suosittelin väitöstut
kimuksessani, että psykososiaalinen tuki olisi hedelmöityshoito
potilaille lakisääteistä ja että psykologipalvelut olisivat automaat
tinen osa lapsettomuuden hoitoprosessia.
Simpukan tämän vuoden teemana on mieli. Jokainen meistä
ansaitsee tulla kuulluksi ja kohdatuksi – tämä lisää tunnetta siitä,
että olemme kaikki arvokkaita. Toisiamme aidosti kohtaamalla ja
toisen kuulumisten ääreen pysähtymällä voimme vahvistaa hei
dän hyvinvointiaan, jotka kokevat lapsettomuutta ja siihen liitty
viä pettymyksiä ja menetyksiä.
Voimme jokainen vaikuttaa toinen toistemme hyvinvointiin
esimerkiksi kysymällä ”Mitä kuuluu” ja sen jälkeen oikeasti
kuuntelemalla, mitä toinen kertoo. Harva toivoo varsinaisia ohjeita,

neuvoja tai varsinkaan ihmetarinoita vaan enemmänkin kuulevaa
korvaa ja toisen aitoa läsnäoloa. Siihen pystymme jokainen.
Toinen hyvinvointiin vaikuttava keino on tahattoman lapset
tomuuden ja siihen liittyvien kokemusten, tunteiden ja tarinoiden
näkyväksi tekeminen. Omis
ta kokemuksista ja tunteista
kertominen auttaa sekä itseä
että toisia ymmärtämään.
Ymmärrys puolestaan lisää
sensitiivisyyttä ja herkkyyttä
toistemme tilanteille. Tähän
on yhteiskunnassamme jat
kuva tilaus. Toisten tarinat
osoittavat myös, ettemme
ole vaikeiden tunteidemme
kanssa yksin ja että muutkin
läpikäyvät samanlaisia ko
kemuksia.
Siru Lehto

Jäsenmaksut vuodelle 2022 on
lähetetty. Muistathan maksaa
jäsenmaksusi, niin varmistat
Simpukka-lehden saamisen
myös tänä vuonna ja olet
mukana tukemassa
tahattomasti lapsettomien
hyvinvointia. Kiitos tuestasi!
Simpukka 1 | 2022
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HYVINVOINTI

Lapsettomuuden kokemuksen suru on usein lamaannuttava,
mutta sen keskellä kannattaa etsiä keinoja hyvän mielen löytymiseen.
Listasimme 12 vinkkiä hyvään mieleen.
TEKSTI WILMA WAHLROOS KUVAT PIIA RUOTSALAISEN JA KAISA LINNALAAKSON KOTIALBUMIT

K

un lapsettomuus tai muut asiat tuntu
vat vaikeilta, kannattaa pohtia, mistä
löytyisi iloa arkeen. Mitkä asiat ilah
duttaisivat ja toisivat hyvää mieltä?
Minä haen hyvää mieltä avannosta.
Avanto rauhoittaa, kun elämä on hektistä tai
keho tai mieli käy ylikierroksilla. Kylmä
altistus saa aikaan kropassa valtavan endor
fiiniryöpyn, joka saa aikaiseksi hyvän olon.
Varoituksena on kuitenkin sanottava,
että vaikka ajattelisit minun laillani, että
ei ikinä, niin talviuintiin jää helposti kouk
kuun. Jos päivä sattuu olemaan huono, sitä
oikein odottaa, että pääsee mereen huuhte
lemaan huonon tuulen mennessään ja saa
maan hyvää tilalle. Avantouinti on myös
meditatiivista mielenharjoitusta ja mielen
hallintaa.
Endorfiineja toki saa monesta muustakin
asiasta. Avannon lisäksi itse käyn hakemas
sa niitä kuntosalilta. Hyvä treeni on takuu
varma hyvän mielen tuoja minulle.
Olen yhdeltä ammatiltani kuntosali
ohjaaja ja ryhmäliikuntaohjaaja ja liputan
liikunnan ilon puolesta, vaikka tiedän, että
kaikille liikunta ei lähtökohtaisesti ole iloa
ja hyvää mieltä. Endorfiinin vaikutus on
kaikkiin sama, on liikunta lähtökohtaisesti
miellyttävää tai ei. Kannattaa sitkeästi ko
keilla eri lajeja. Lajeja on satoja, ja uskon,
että jokaiselle löytyy jokin laji!
Kokeile rohkeasti eri tanssilajeja, kä
velyä, kiipeilyä, joogaa, sulkapalloa, kun
tonyrkkeilyä, taekwondoa, tankotanssia…
Liikunta nimenomaan olikin se ensimmäi
nen henkireikä, mistä hain hyvää oloa sil
loin, kun oli vaikeinta eli pitkät ja raskaat
lapsettomuushoitojaksot olivat meneillään.

Ehkä eniten hyvää mieltä saan kuitenkin
toisten auttamisesta. Teenkin vapaaehtois
työtä useille eri järjestöille. Saman on huo
mannut myös tamperelainen Piia Ruotsalainen.
Piia opiskeli uuden ammatin ja tekee nyt
sivutoimisesti jalkahoitajan työtä. Hän saa
hyvää mieltä, kun pääsee auttamaan muita,
pääosin ikäihmisiä, ja näkee heti kättensä
jäljen. Piia kokee saaneensa asiakkailtaan
paljon, muun muassa voimaa vaikeiden
asioiden hyväksymiseen, käsittelyyn ja en
nen kaikkea toivoa!
Piia kävi aikoinaan läpi kaikki lapset
tomuushoidot, mitä julkisella puolella oli
tarjota - tuloksetta. Hoitopolku oli erityisen
raskas kulkea, koska samaan ajanjaksoon
elämässä osui myös Piian isän sairastumi
nen ja menehtyminen.
Piia koki miehensä kanssa lapsettomuu
den hyvin eri tavalla. Loppujen lopuksi lap
settomuuskriisi ajoi pariskunnan erilleen,
ja pitkä parisuhde päättyi eroon.
– Haluan siteerata Manuela Boscon aja
tusta ”Niin moni asia on päässyt valoon
kiitos tämän varjon.” Tällä tarkoitan, että
tämä tie oli kivulias kulkea, mutta myös
opettavainen, Piia sanoo.

LAPSETTOMUUS HITSAA KIINNI
TAI KASVATTAA ERILLEEN

Kaisa Linnalaakso viettää miehensä kanssa
paljon aikaa muun muassa ulkoilemalla
yhdessä metsissä samoillen ja merellä
purjehtien. Elämä tuntuu hyvältä.
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Maalaan myös satunnaisesti. Koen sen
olevan hyvin terapeuttista ja auttavan vai
keiden tunteiden käsittelyssä. Samoin koen
musiikin kuuntelun olevan terapeuttista ja
voimaannuttavaa.

Piia Ruotsalainen sai lapsettomuuden
vaikeina aikoina iloa erityisesti manchesterterrieri Saagasta. “Lemmikin kanssa
harrastaminen antaa paljon onnistumisen
kokemuksia. Pitkät metsälenkit puolihuomaamatta kohottavat mieltä.”

HYVINVOINTI

Piialle vaikeina aikoina toimi pelastuk
sena koira. Piia harrastaa koiransa kanssa
agilityä ja nose work -hajutyöskentelyä.
– Lemmikkieläimen kanssa harrasta
minen on ihan parasta ja antaa ilon ohella
paljon onnistumisen kokemuksia. Koiran
kanssa teen myös pitkiä, terapeuttisia met
sälenkkejä, jotka puolihuomaamatta kohot
tavat mieltä.
SYÖPÄDIAGNOOSISTA
LOPULLISESTI LAPSETTOMAKSI

Espoolainen Kaisa Linnalaakso vannoo
myös liikunnan ja treenaamisen nimeen,
vaikka ei vaikeimpina aikoina pystynyt edes
treenaamaan. Himoliikkujana pidetyn Kai
san oli pakko keksiä joku toinen tapa puh
distaa mieltä ja purkaa stressiä, ja hän löysi
askartelun.
Käsillä tekeminen tuottaa hyvää mieltä,
kun saa jotain konkreettista aikaiseksi ja
kun asiat valmistuvat, keho palkitsee dopa
miinipurskauksella.
Kaisaa voisi kuvailla olosuhdelapsetto
maksi.
– Aina oli jotenkin ”väärä hetki”. Oikea
mieskin olisi ollut jo, mutta elämä heitteli
kaikenlaisia kapuloita rattaisiin, hän kertoo.

Yhdessä vaiheessa Kaisa voi niin huo
nosti, että oli laihtunut lähes olemattomaksi.
– Silloin tuskin raskautuminen olisi on
nistunutkaan, kun painoindeksikin oli alle
15.
Kaisan syöpädiagnoosi ja sen liitän
näishoitona käytetty hormonilääke vei vii
meisetkin lapsitoiveet.
– Kaikki oli kuitenkin hyvin toisen vuo
den syöpäkontrollissa, kertoo Kaisa.

...

Liikunta on Kaisa
Linnalaaksolle
hyvää mieltä
tuova elämäntapa.

ELÄMÄ HYVÄÄ KAKSIN

Elämä on kuitenkin hyvää, ja Kaisa on nyt
sinut sen kanssa, ettei lapsia tullut.
– Olen oppinut nauttimaan siitä, että meil
lä on mieheni kanssa paljon yhteistä aikaa,
kun ei ole lapsia. Ulkoilemme paljon yh
dessä sekä maalla että merellä. Samoilem
me metsissä ja purjehdimme.
Katsoessaan nyt tekemiään askarteluja
hän näkee, että ne on tehnyt vahva nainen,
vaikkei silloin tuntunut siltä.
Askartelun lisäksi Kaisa kirjoitti päivä
kirjoja. Tutkimukset ovatkin osoittaneet,
että kirjoittamisesta voi olla apua mielelle.
Tunteista kirjoittaminen voi olla hyvä tapa
purkaa stressiä ja ahdistusta.

HYVÄÄ MIELTÄ TUOVIA ASIOITA
1. Talviuinti
2. Uuden taidon, kielen tai ammatin opiskelu.
3. Toisten auttaminen ja vapaaehtoistyö.
4. Liikunta, kuten kuntosali, kävely, jooga tai tanssi.
Etsi itsellesi sopiva laji!
5. Luonnossa, kuten metsässä liikkuminen.
6. Lemmikkieläimet ja harrastaminen niiden kanssa.
7. Askartelu, käsityöt tai muu käsillä tekeminen.
8. Maalaaminen ja taiteen kuluttaminen.
9. Kirjoittaminen.
10. Musiikin kuuntelu.
11. Ystävän tapaaminen tai soittaminen hänelle.
12. Toteuta pieni tai iso unelma tai tee jokin pieni asia,
joka vie unelmaa kohti.

UNELMISTA VOIMAA

Tapoja hankkia hyvää mieltä on monia.
Kokeile rohkeasti erilaisia. Se, mikä toimii
yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle.
Muista kuitenkin, että kaikki tunteet
ovat sallittuja eikä kenenkään tarvitse olla
hyvällä tuulella jatkuvasti. Hyvää mieltä
tuovia asioita -laatikosta löydät vinkkimme
niihin hetkiin, kun kaipaat ideoita hyvään
mieleen.
Vielä viimeinen vinkki: unelmoi roh
keasti, ja toteuta sitten edes pieni osa siitä.
Jos unelmasi tuntuu liian suurelta toteu
tettavaksi, tee edes jotain pientä, mikä vie
sinua unelmaasi kohti! Unelmien toteutta
minen antaa hyvää mieltä, voimaannuttaa
ja saa aikaan pystyvyyden tunteita.

WILMA
WAHLROOS
nta
Kirjoittaja on tahato
kenut
lapsettomuutta ko
htoinen.
Simpukan vapaae
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Lapsettomuuskriisi ohjasi
taideterapeutin työhön
TEKSTI ANNI MALINIEMI KUVAT HANNA PARVIAINEN

Lapsettomuuskriisi toi Minna Salliselle
vahvoja tunteita, joiden käsittelyyn hän
ei saanut apua. Nykyään Sallisen oma
Hopeinen Lyhty -yritys tarjoaa
ratkaisukeskeisen taideterapian lisäksi
vertaistukea ja kuuntelevaa olkapäätä
muun muassa lapsettomuuskriisin
keskellä.

T

amperelainen Minna Sallinen on monitoiminainen.
Hän on ensimmäiseltä koulutukseltaan lähihoitaja,
mutta työtapaturman jälkeen opiskeli yhteiskuntatietei
den maisteriksi ja lopuksi vielä taideterapeutiksi. Gradunsa hän
kirjoitti lapsettomuudesta, sillä aihe on lähellä sydäntä.
Minnan omasta lapsettomuuskriisistä on kulunut aikaa jo lähes
kaksikymmentä vuotta, eikä Minna ole hetkeen käsitellyt koke
muksiaan. Lapsettomuuden aika oli Minnalle ja hänen puolisol
leen rankkaa aikaa, ja lapsettomuuden aiheuttamat haavat ovat
edelleen auki.
Reilun viiden vuoden yrittämisen ja rankkojen hoitojen jälkeen
Minna ja hänen miehensä saivat tyttären, joka on nyt 17-vuotias.

Tamperelainen taideterapeutti
Minna Sallinen kehottaa kokeilemaan
taideterapiaa missä tahansa vaiheessa
lapsettomuuden polkua. Kuvataide on
yksi ratkaisukeskeisen terapian välineistä.

Simpukka 1 | 2022
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HENKILÖHAASTATTELU

KOMMENTIT SATUTTIVAT

Aikoinaan, kun Minna kertoi ystävilleen ja tutuille lapsettomuu
destaan, jotkut välttelivät häntä eivätkä tulleet enää viereen istu
maan, koska pelkäsivät lapsettomuuden tarttuvan. Se tuntui todella
pahalta.
Vielä raskausaikanakin Minna sai kuulla kommentteja lapset
tomuustaustaansa viitaten.
– Lapsettomuutta kokiessani sain kuulla muun muassa ”Täy
tyykö tulla näyttämään miten niitä lapsia oikein tehdään” ja ”En
kestäisi, jos olisin maho”. Raskaana ollessani kysyttiin muka vit
sikkäästi, että ”Maitomiehenkö lasta odotat?”. Se loukkasi minua
syvästi.
ULKOPUOLISEN AVUN TARVE SUURI

Minnan ja hänen miehensä ollessa lapsettomuushoidoissa ulko
puolisen keskusteluavun ja vertaistuen tarjonta oli lähes olema
tonta.
– Vertaistukea oli vähän tarjolla, vain muutama internetin
keskusteluryhmä. Ryhmissä oli usein negatiivinen tunnelma ja
poistuin niistä, sillä ne vetivät minua syvemmälle suruuni. Oli
sin kaivannut tuekseni positiivista ja ylöspäin nostavaa ryhmää,
mutta sellaista ei ollut. Kukaan ystävistäni ei ollut kokenut lapset
tomuutta, joten heiltäkään en saanut tukea.
Lapsettomuuden suru ja siihen liittyvät tunteet jäivät kokonaan
Minnan harteille. Äitinsä kanssa hän pystyi keskustelemaan, mut
ta synkimmät ajatukset piti käsitellä yksin.
– Olisin tarvinnut ulkopuolista tukea, joka olisi auttanut käsit
telemään vihan ja kiukun tunteita. Seitsemän vuoden aikana ku
kaan ei tarjonnut, tai edes kertonut, että apua on saatavilla.
Tosin vaikka psykologilla käyntiä olisi tarjottukin, ei Minna
olisi uskaltanut mennä, sillä ajatus psykologista pelotti.
– Onneksi puolisoni oli tukenani ja avioliittomme vain vah
vistui kriisistä. Päätimme yhdessä, että toisistamme emme luovu,

kävi miten kävi. Jälkikäteen ajateltuna olen miettinyt, että olisi
pitänyt ottaa aikalisää hoitoihin ja pitää hengähdystauko, sillä lap
settomuushoidot olivat todella rankkoja.
MURHEET POIS MAALAAMALLA

Kokemuksiensa jälkeen Minnalle tuli vahva tarve auttaa muita sa
massa tilanteessa olevia. Hän puhuu kokemuksistaan avoimesti ja
muistuttaa, että vaikka elämässä on vastoinkäymisiä, koskaan ei
ole yksin. Aina on joku, joka on kokenut samaa.
– Olen päässyt yli elämäni kipupisteistä ja nyt on minun vuo
roni auttaa. Mikään vastoinkäyminen elämässäni ei ole ollut turha,
sillä jokaisesta olen oppinut jotain. Oma kokemus on myös paras
opettajani.
Auttamisen halu oli myös yksi syy siihen, miksi Minna irtisa
noutui vakituisesta koulukuraattorin työstään ja aloitti työt koko
päiväisenä yrittäjänä.
Hänen Tampereen keskustassa sijaitseva yrityksensä Hopeinen
Lyhty tarjoaa taideterapian lisäksi myös muita hyvinvointipalve
luja. Taideterapia on monelle vielä tuntematon terapiamuoto, ja
Minna suositteleekin kaikkia edes kokeilemaan sitä.
– Taiteen voima on mahtava! Taideterapia on matalan kynnyk
sen terapiaa, johon ei tarvitse lääkärin lähetettä. Tarkoituksena ei
ole tehdä huipputaiteilijoiden teosten kaltaisia taideteoksia vaan
löytää oma, pehmeä ja lempeä tapa käsitellä asioita taiteen kautta.
Minnan tehtävänä on keskustella ja kuunnella asiakasta sekä
tarjota tukea elämän kriiseissä. Keskustelu voi olla rentouttavaa,
taiteen lomassa käytävää arkista jutustelua tai intensiivistä kes
kustelua toivotuista aiheista.
RENTOJA JUTTUHETKIÄ TAITEEN ÄÄRELLÄ

Taideterapiassa asiakkaat pääsevät toteuttamaan itseään monin
eri tavoin. Työvälineinä voi olla esimerkiksi akryyli- tai öljyvärit,
savityöt, lyijykynä- ja hiilipiirrokset tai pastellivärit.
Asiakas voi tuoda oman lempimusiikin
mukanaan tai esittää toiveen soitettavasta
musiikista. Toiveiden skaala on hyvin laaja,
ja Minna toteuttaakin mielellään asiakkaiden
toivomuksia, oli kyse sitten erilaisista tuok
suista tai vaikkapa aistiharjoituksista luonnon
keskellä.
– Moni saattaa hieman pelätä taide
terapiaa, koska luulee sen olevan todella
syväluotaavaa. Itse olen sitä mieltä, että
taideterapia sopii lähes kaikille. Taidete
rapian avulla voi käsitellä erilaisia elämän
kriisejä, kuten työpaikkakiusaamista, mielen
terveysongelmia, parisuhdekriisejä sekä lap
settomuutta. Ainoat tilanteet, joihin taide
terapia ei sovi, ovat akuutti itsetuhoisuus tai
psykoottisuus.

Minna Sallinen iloitsee siitä, että hän voi
auttaa lapsettomuutta kokevia taiteen
avulla. Oma lapsettomuuskokemus auttaa
tunteisiin ja kokemuksiin samaistumisessa.
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VAPAUS JA JOUSTAVUUS
KANNUSTAVAT JATKAMAAN

Minna on saanut palveluistaan positiivista palautetta; taideterapia
on koettu positiivisena ja kannustavana hoitomuotona, jossa ei ole
liian tiukkoja raameja ja jossa asiakas saa edetä juuri siihen tahtiin
kuin haluaa.
Vapaus ja joustavuus on nähty myös myönteisenä asiana.
– Taideterapiaa on kehuttu myös hyvänä hoitomuotona rinnak
kain vahvemman hoitomuodon kanssa, sillä täällä voidaan keskit
tyä terapiaan, maalaamiseen, keskusteluun tai vaikka molempiin
samaan aikaan. On myös huomattu, että ei-terapeuttinen lähes
tymistapa toimii myös psykososiaalisena, ennalta ehkäisevänä
tukena.
Minnan työ on hänelle enemmänkin kuin pelkkä työ, se on hä
nen elämäntapansa, persoonansa, kaikki kaikessa.
– Joka päivä ristin käteni kyynärpäitä myöten ja kiitän kaikista
kokemuksista, myös niistä ikävistä ja surullisista, sillä ilman niitä
en olisi tässä tarjoamassa apua muille. Tässä työssä saan olla se
ihminen, joka oikeasti olen.
–Taideterapiassa ei ole väliä missä vaiheessa tarinaa olet, alus
sa vai lopussa, keskellä vai jossain ihan muualla. Olet tervetullut
tänne juuri sellaisena kuin olet.

RATKAISUKESKEISESTÄ TAIDETERAPIASTA
TUKEA LAPSETTOMUUSKRIISISSÄ
●• Ratkaisukeskeinen taideterapia on taiteellista itseilmaisua hyödyntävä terapiamuoto, joka yhdistää erilaiset
ratkaisukeskeiset menetelmät ja luovan ilmaisun.
●• Taideterapia on hyvinvointitaidetta, joka kunnioittaa
asiakasta oman elämänsä asiantuntijana.
●• Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa etsitään yhdessä
asiakkaan kanssa luovin keinoin ja menetelmin uusia
näkökulmia koettuihin elämäntilanteisiin, kriiseihin ja
elämän vastoinkäymisiin.
●• Välineenä voidaan käyttää erilaisia taiteen muotoja,
kuten musiikkia, tanssia, valokuvausta ja kuvataiteita.
●• Taideterapeutit ovat usein koulutettuja sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisia.
●• Lisätietoja: ratkaisukeskeisettaideterapeutit.fi.
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Toiminnanjohtaja Piia Savio:

Vuoden alussa toiminnanjohtajana
aloittanut Piia Savio kiittää
Simpukassa tehtyä työtä ja
vapaaehtoistyötä, jotka mahdollistavat saumattomasti työn
jatkumisen. Sijaissynnytyksen
salliminen, lahjasolulasten tieto
taustastaan ja työelämän
käytännöt ovat tärkeitä ajettavia
asioita.

TEKSTI HANNA PARVIAINEN
KUVA PIIA SAVION KOTIALBUMI

S

impukan uusi toiminnanjohtaja, KM,
tradenomi (AMK) Piia Savio on
aloittanut työn iloisena siitä, mil
laista työtä Simpukassa on tehty jo yli 30
vuoden ajan.
– Tahattomasti lapsettomien asemassa
yhteiskunnassa ja tietoisuuden kasvussa
on tapahtunut viime vuosina suuria asioi
ta. Lapsettomuuspuhe ei ole enää tabu.
Lapsettomat huomioidaan paremmin sekä
vapaa-ajalla että työelämässä. Tältä pohjal
ta on hyvä tehdä työtä.
Tamperelainen Savio valittiin toimin
nanjohtajaksi vuoden alussa. Hän siirtyi
toiminnanjohtajaksi lahjasoluperheitä tuke
van Helminauha-hankkeen hankevastaavan
tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt
muun muassa henkilöstöhallinnon tehtävis
sä ja asiantuntijatyössä järjestössä.
Vuodesta 2019 Simpukassa työskennel
lyt Savio kokee työn merkityksellisenä ja
innostavana.
– Minulla on taustalla oma tahattoman
lapsettomuuden kokemus, mikä auttaa pei
laamaan lapsettomuuskriisiä eri näkökul
mista. Minulla on suuri halu kehittää toi
mintaa ja lapsettomien hyvinvointia, Savio
sanoo.
Simpukan tämän vuoden toiminnan tee
mana on mieli ja sen hyvinvointi. Kevään
aikana käynnistyy myös uuden strategian
suunnittelu.
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SIJAISSYNNYTYSTÄ AJETTU VUOSIA

Tahatonta lapsettomuutta kokee Suomes
sa joka viides hedelmällisessä iässä oleva.
Nais-miesparien lisäksi tahatonta lapsetto
muutta kokevat itselliset naiset ja miehet
sekä sateenkaariparit.
– Tahatonta lapsettomuutta kokevien
määrä ja perheiden monimuotoisuus kasva
vat. On tärkeää ajaa kaikille yhdenvertaista
mahdollisuutta perheellistymiseen ja lisätä
tietoisuutta. Perheiden monimuotoisuus tuli
si huomioida myös päätöksenteossa, sanoo
Savio.
Simpukka on ajanut jo vuosien ajan
ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salli
mista. Simpukka, Monimuotoiset perheet
-verkosto, Sateenkaariperheet ja Kohtuut
tomat-verkosto ovat tuottaneet tietoa yksi
löiden näkökulmasta ja oikeuksista, tutki
muksesta ja muualla maailmassa olevista
käytännöistä. Järjestöjen tuottama selvitys
on oikeusministeriön käsittelyssä.
– Sijaissynnytyksen salliminen mahdol
listaisi myös kohduttomien naisten sekä
miesparien ja itsellisten miesten vanhem
muuden. Lapsiperheellistyminen ei ole
tällä hetkellä kaikille mahdollista Suomen
lain puitteissa, Savio myöntää.

”Sijaissynn y t y sten
salliminen
mahdollistaisi
yhdenvertaisen
perheellistymisen.”

LAPSETTOMIEN HUOMIOIMINEN
TYÖELÄMÄSSÄ

Savio pitää tärkeänä tahattomasti lapsetto
mien huomioimista työelämässä.
Monimuotoiset perheet -verkosto julkai
si viime vuonna työelämäoppaan, joka huo
mioi erilaisia perhemuotoja ja perheeseen
liittyviä kriisitilanteita. Opas kehottaa huo
mioimaan, että työpaikan perheystävälliset
käytännöt koskettavat myös lapsettomia ja
lasta toivovia.
– Toivomme, että lapsettomat ja perhei
den monimuotoisuus huomioitaisiin työelä
mässä. Työn ja perheen yhteensovittamisen
käytäntöjen on oltava myös lapsettomien
ja lasta toivovien perheiden oikeus. Toi
vomme, että työnantajat eivät aseta lapsi
perheellisiä merkittävämpään asemaan
esimerkiksi työvuorojen ja loma-aikojen
suunnittelussa.
Työnantajat huomioivat esimerkiksi ras
kausajan, mutta eivät huomioi yleisesti he
delmöityshoitojen kuormittavuutta.

Tamperelainen Piia Savio valittiin
Simpukan toiminnanjohtajaksi
Helminauha-hankkeen hankevastaavan tehtävästä. Hän pitää Simpukan
työtä merkityksellisenä ja innostavana.
Savion kolmesta kissasta erityisesti
abessinialainen Viirukka haluaa olla
kaikessa toiminnassa mukana.

HENKILÖHAASTATTELU

...

LAHJASOLUILLA
LAPSIPERHEELLISTYMINEN

Savio pitää Helminauha-hankkeen saa
maa jatkorahoitusta merkittävänä tunnus
tuksena. Hanke on poistanut lahjasoluilla
perheellistymiseen liittyvää vaikenemisen
kulttuuria ja tuottanut tietoa ja tukea.
Vuonna 2019 käynnistyneet julkisen
sektorin lahjasoluhoidot ovat mahdollis
taneet perheellistymisen nais-miesparien
lisäksi myös itsellisille naisille ja naispa
reille. Savion mukaan yhdenvertaisen per
heellistymisen mahdollistaminen on tärkeä
monimuotoisuuden näkyväksi tuomisen
ele.
Korona-aikana tehtyjen hedelmöityshoi
tojen määrät ovat laskeneet mutta lahjasolu
hoitojen määrä on noussut. Vuonna 2020
tehdyistä hedelmöityshoidoista noin 22 pro
senttia tehtiin lahjasoluilla. Vuosittain Suo
messa syntyy 500 lahjasolulasta.
Hankkeen toimintaa laajennetaan nyt
lahjasolujen avulla syntyneisiin lapsiin
tuottamalla tietoa perheille ja ammattilai
sille sekä järjestämällä mahdollisuuksia
vertaistukeen.
– 2000-luvun alussa ajateltiin, että tieto
lahjasolujen käyttämisestä on haitallinen
lapselle. Nykyään tutkimukset ovat osoit
taneet, että tiedon salaamisesta on haittaa.
Lapsen tulee saada kasvaa tietoon taustas
taan vauvasta asti.
PSYKOSOSIAALINEN TUKI TÄRKEÄÄ

Savion haaveena on, että tulevaisuudessa
psykososiaalinen tuki olisi erottamaton osa
lapsettomuushoitoja kehoon kohdistuvien
hoitojen lisäksi.
– Ihminen on psykofyysinen koko
naisuus. Moni kantaa lapsettomuuden
kokemuksia ja muistoja mukanaan koko
loppuelämänsä ajan. Olisi tärkeää saada
kohdistettua resursseja osana hoitopolkua
myös psykososiaaliseen tukeen.
Simpukka tekee työtä psykososiaalisen
tuen saamiseksi. Sivuilta 24–25 voi lukea
tuloksia Simpukan teettämästä kyselystä.
Savio on lähtenyt toiminnanjohtajuu
teen luottavaisena ja innostuneena.
– Upeat vapaaehtoiset, vakiintuneet toi
mintamuodot, osaava hallitus ja henkilös
tö ja ammattilaisyhteistyö mahdollistavat
merkityksellisen työn tahattomasti lapset
tomien hyvinvoinnin eteen. On ilo tehdä
työtä tärkeän asian puolesta, kiittää Savio.
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HALLITUS

SUURI INNOSTUS TAHATTOMASTI
LAPSETTOMIEN ASEMAN
AJAMISEEN
SIMPUKAN HALLITUS ESITTÄYTYY

Simpukan uusi hallitus on aloittanut toimintansa.
Tutustu hallituksen jäseniin tässä jutussa.
TEKSTI HANNA PARVIAINEN KUVAT HALLITUKSEN JÄSENTEN KOTIALBUMIT

S

impukan hallitus vuosille 2022–
2023 aloitti toimintansa vuoden
alussa. Hallituksen jäsenillä on
monipuolinen kokemus tahattomasta lap
settomuudesta ja Simpukan toiminnasta
sekä suuri innostus lähteä työskentelemään
lapsettomien hyvinvoinnin eteen.
Uutena puheenjohtajana aloitti jyväs
kyläläinen Siru Lehto. Hän on toiminut
aiemmin Simpukan hallituksessa kahden
kauden ajan, joista varapuheenjohtajana
viime kauden.
Lehto työskentelee Jyväskylän amma
tillisessa opettajakorkeakoulussa opettajan
koulutuksen koulutusvastaavana ja opetta
jankouluttajana. Hänellä on tahattomaan
lapsettomuuteen kolmenlainen suhde: hen
kilökohtainen, ammatillinen ja tutkimuk
sellinen.
Aikaisemmalta ammatiltaan Lehto on
terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja, joten
hän katsoo tahatonta lapsettomuutta myös
hoitotyön näkökulmasta.
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– Tulen puheenjohtajana tekemään työ
tä tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin
eteen täydellä sydämellä ja suurella innos
tuksella. Tuon työskentelyyn opettajankou
lutuksessa käyttämiäni osallistavia keinoja:
laitan hallituksen jäsenet työskentelemään
aktiivisesti, yhdessä tehden ja toisiltamme
oppien, lupaa Lehto.
Lehdon väitöstutkimus Pitkä matka äidiksi – Narratiivinen tutkimus äitiyden rakentumisesta tahattoman lapsettomuuden
ja hedelmöityshoitojen jälkeen tarkistettiin
Jyväskylän yliopistossa vuonna 2020.
– Tutkimus osoitti lapsettomuuden ja
hedelmöityshoitojen tekevän äidiksi tulosta
erityistä ja lisäävän äitiyden haavoittuvuut
ta. Hoidot voivat pitkän odotuksen jälkeen
johtaa toivottuun tulokseen, mutta siirtymä
vanhemmaksi ei välttämättä ole yksinker
tainen.
Väitöstutkimus osoitti myös, että lapset
tomuuteen liittyviin haasteisiin saatu tuki
on tarpeisiin nähden riittämätöntä. Tulosten
mukaan huomio keskittyy
hedelmöityshoitojen fyy
sisiin toimenpiteisiin, ja
psykososiaalinen tuki jää
usein saamatta.
– Aion panostaa pu
heenjohtajana erityisesti
psykososiaalisen tuen ke
hittämiseen.
Lehto ja hallituksen
kahdeksan jäsentä valittiin
Simpukan syyskokoukses
sa joulukuussa. Simpukka
kiittää lämpimästi edellis
tä puheenjohtajaa Katja
Helenelundia hänen te
kemästään työstä lapsetto
mien hyvinvoinnin eteen.

RIIKKA JAUHIAINEN
”Tämä on kolmas
vuoteni Simpukan
hallituksessa. Mi
nua
kiinnostaa
erityisesti vaikut
tamis- ja vapaa
ehtoistyö. Odotan
jo pian alkavaa
Simpukan strate
giatyötä! Uskon, että minulla
on työhön paljon vahvuuksia.
Olen toimittaja ja viestinnän am
mattilainen. Olen sitoutunut ja
haluan puhaltaa yhteen hiileen,
että saamme näkyviä tuloksia ai
kaan.”

ELINA KARPPINEN
”Olen terveydenhoi
taja Hämeenlinnasta.
Perheeseeni kuuluvat
vaimoni ja 6-vuotias
lahjasolupoikamme.
Simpukan hallituk
sessa olen ollut mu
kana kaksi kautta.
Olen mukana Sim
pukan
vaikuttaja
tiimissä sekä toiminut aiemmin
Helminauha-hankkeen
kehittä
jätiimissä. Haluan taistella sen
eteen, että kaikilla tahattomasta
lapsettomuudesta kärsivillä olisi
mahdollisuus saada tarvittaessa
psyykkistä tukea. Koen tärkeäksi
terveydenhuoltoalan
koulutta
misen, jotta lapsettomia osataan
kohdata ja tukea työterveydessä
ja äitiys- ja lastenneuvolassa.”

HALLITUS

KUVA ILLUSIA PHOTOGRAPHY IIDA SALENIUS

SALLI MOILANEN
”Asun Veikkolassa perheeni kans
sa. Olen koulutukseltani kätilö,
mutta työskentelen HR-asiantuntijana. Olen ollut
Simpukan hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 asti sekä
toiminut vertaisohjaajana yli kaksi vuotta. Ohjaan odot
tajien ja lapsen saaneiden vertaisryhmiä sekä vedän syn
nytysvalmennuksia pariskunnille ja itsellisille odottajille.
Odotan innolla alkavaa hallituskautta, uusiin hallituksen
jäseniin tutustumista, saumatonta yhteistyötä toimiston
asiantuntijoiden kanssa sekä kaikille tärkeiden asioiden
edistämistä.”

NIINA SIMANAINEN
”Työskentelen Turun yliopistossa
opintopäällikkönä. Olen sateenkaa
ri- ja monikkoperheen vanhempi.
Perheestäni löytyy kokemuksia
tahattomasta
lapsettomuudesta.
Perheiden monimuotoisuus ja yh
denvertaisuus tulisi tunnistaa nykyistä parem
min yhteiskunnan erilaisissa tuki- ja palvelujärjestelmissä.
Tahaton lapsettomuus ja siihen liittyvät kokemukset ovat
julkisuudessa vähän käsiteltyjä tai vaiettuja aiheita. Yh
teiskunnallista näkyvyyttä, tukea ja vertaistukitoimintaa
tarvitaan lisää. Tahattoman lapsettomuuden teema ja ko
kemukset koskettavat ja yhdistävät eri elämäntilanteissa
ja perhemuodoissa eläviä.”

...

EERO VARILA
ANU PAAVILAINEN
ANU PAAVILAINEN
”Olen ollut vuodesta 2018 asti Sim
pukan vapaaehtoisena. Omaa lapset
tomuustaustaa on kymmenen vuoden ajalta. Olen ve
tänyt Helminauha-vertaistapaamisia livenä Tampereella
sekä verkossa valtakunnallisesti. Olen ollut mukana myös
Helminauha-hankkeen kehittäjätiimissä. Toivon, että Sim
pukan hallitustyöskentelyn aikana pääsen vaikuttamaan
lainsäätäjiin, että voisimme saada kaikille kansalaisille yh
täläiset oikeudet lapsen saamisen yrittämiseen. Tällä tar
koitan muun muassa sijaissynnytyksen sallimista.”

EERO VARILA
EERO VARILA
”Olen naistentautien ja synnytysten eri
koislääkäri. Lapsettomuuslääkärinä olen
toiminut lähes 30 vuotta. Nyt toimin
Helsingissä lapsettomuusklinikan lääke
tieteellisenä johtajana. Simpukan toiminnassa olen ollut
kauan mukana asiantuntijatehtävissä. Tuon työskentelyyn
ammatillista osaamistani. Tunnen laajalti alan ammattilai
sia Suomessa ja ulkomailla. Haluan taistella sen puoles
ta, että kaikki saisivat parasta mahdollista hoitoa. Pidän
tärkeänä edunvalvontaa ja lapsettomien oi
keuksien vaatimista ja puolustamista.”

EERO VARILA
PYRYYOUNG
YOUNG
PYRY

RIIKKA VIITALA
“Asun Tampereella mieheni, poikavau
van ja kahden vanhuskoiran kanssa.
Lapsettomuustausta on pitkä ja kivinen, mutta se sai
marraskuussa 2021 onnekkaan käänteen. Olen vanhem
painvapaalla toimintaterapeutin työstä. Simpukan hal
lituksessa minulla alkaa nyt kolmas vuosi. Olen myös
mukana vaikuttamistyön kehittäjätiimissä. Mieliteema on
lähellä sydäntäni ja koen, että minulla on paljon annetta
vaa tunneteemaan liittyen. Lapsettomuuskokemus trauma
näkökulmasta on myös asia, jota tahdon tuoda esille.”

”Olen helsinkiläinen, ja työskentelen ilmailu
alalla asiantuntijatehtävissä. Olen ollut Simpukan toimin
nassa mukana vapaaehtoisena vuoden. Oma lapsettomuu
denkokemus on elämäntilanteesta johtunutta, mutta kesällä
2020 kävi myös ilmi, että kroppani ei tuota siittiöitä. Tässä
asiassa ovat hoidot kesken. On tärkeää saada miesten ääni
kuuluviin tahattoman lapsettomuuden kokemuksista. Tä
hän haluan päästä vaikuttamaan.”

HALLITUKSEN TEHTÄVIÄ
●• Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa
jäsenyyttä koskevat asiat sekä varojen ja
omaisuuden hoito.
• ●Hallitus esittää vuosikokoukselle
kalenterivuosittain vuosikertomuksen,
tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja
tulo- ja menoarvion.
• ●Kevät- ja syyskokoukseen ovat kaikki
jäsenet tervetulleita.
Simpukka 1 | 2022
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SIMPUKAN SOME

Vertaistukea
lapsettomuuskokemukseen
Facebookista
Simpukan Facebook-ryhmissä
jaetaan kokemuksia ja tunteita.
Vapaaehtoisten moderoimien
vertaistukiryhmien pääajatuksena
on luottamuksellinen ja
kannustava ilmapiiri.
TEKSTI HANNA PARVIAINEN

K

aipaatko tukea, vinkkejä, ymmär
rystä tai tsemppiä toiselta saman
elämäntilanteen kokeneelta? Etsitkö
porukkaa, jossa ei tarvitse selitellä eikä
tsempata silloin, kun ei jaksa? Liity mu
kaan Simpukan vertaistukiryhmään Face
bookissa!
Simpukalla on Facebookissa 10 taha
tonta lapsettomuutta kokevien vertaistuki
ryhmää. Ryhmät on perustettu eri elämän
tilanteiden ympärille: oma ryhmä on muun
muassa lasta toivoville, miehille, lahjasolu
hoidoista kiinnostuneille, hedelmöityshoi
doissa oleville, lasta odottaville ja yksin tai
kaksin eläville lopullisesti lapsettomille.
Ryhmiä moderoivat Simpukan koulute
tut vapaaehtoiset. Keskustelu ryhmissä on
luottamuksellista ja kannustavaa.
– Ryhmissä keskustellaan hyvin hen
kilökohtaisista asioista. Moni on kertonut
ryhmien tuovan toivoa ja tukea. On helpot
tavaa huomata, että ei ole kokemustensa ja
tunteidensa kanssa yksin, iloitsee Simpu
kan Helminauha-hankkeen hankesuunnit
telija Anniina Valkonen.

suuntautumisen, ihonvärin tai johonkin et
niseen tai uskonnolliseen ryhmään kuulu
misen vuoksi. Ryhmään liittyvät sitoutuvat
vaitiolovelvollisuuteen.
– Pyrimme varmistamaan, että keskus
telu on kaikille turvallista. Kannattaa kui
tenkin muistaa, että someen kirjoittaa aina
omalla vastuulla. Toivomme, että käytetään
tarkkaa harkintaa ja sisältövaroitusta, jos
julkaisuihin laitetaan ahdistusta herättäviä
kuvia. Tällaisia ovat esimerkiksi raskaus
testien, ultraäänitutkimusten tai raskausma
hojen kuvat.

Simpukan ryhmät löytyvät
Facebookin hakutoiminnolla
alla olevilla ryhmien nimillä.
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●SIMPUKAN LAPSELLISET
HOITOJEN LOPUTTUA
Ryhmä lapsellisille lapsettomille, joiden hoidot ovat päättyneet.

●

SULJETTU SIMPUKKA
Ryhmä on tarkoitettu kaikille,
joilla on lapsettomuuden kokemus. Ryhmään kuuluvilla on erilaisia elämäntilanteita.

HELMINAUHA
Lahjasoluhoitoja suunnittelevien,
lahjasoluhoidoissa olevien ja lahjasoluhoidoilla lapsen saaneiden ryhmä.

●
SIMPUKAN LAPSITOIVE
Ryhmään kuuluvilla on toive ensimmäisestä lapsesta.

●SIMPUKAN ONNEKKAAT
Tahatonta lapsettomuutta kokeneiden, raskaana olevien ryhmä.

●
SYKE-VERKOSTO
Simpukan yksin ja kaksin elävien, lopullisesti lapsettomien
ryhmä.

LUOTTAMUS PÄÄOSASSA

Jokaisen ryhmän toiminta noudattaa Simpu
kan laatimia verkkovertaistoiminnan sääntö
jä. Säännöt löytyvät sekä Facebook-ryhmien
tiedostoista että Simpukan verkkosivuilta
vertaistukiosiosta. Esimerkiksi ryhmässä
käydyistä keskusteluista ei ole lupa puhua
ryhmän ulkopuolella eikä julkaisuja saa ja
kaa ryhmästä ulos.
Ryhmissä ei hyväksytä mitään syrjintää
esimerkiksi vammaisuuden, seksuaalisen

Facebookin ryhmistä saatu palaute on ol
lut erittäin positiivista. Vapaaehtoisten mo
deraattoreiden tekemä ylläpitotyö on ensi
arvoisen tärkeää.
– Moni kokee, että oma ryhmä on yksi
isoimmista voimavaroista lapsettomuuspo
lulla. Keskusteluissa on ollut turvallinen ja
hyväksyvä ilmapiiri, jossa kaikkien koke
musta ja elämäntilannetta kunnioitetaan,
kiittää Valkonen.

●
MIESTEN SIMPUKKA
Tahatonta lapsettomuutta koke
neiden, eri elämäntilanteissa olevien miesten ryhmä.
●
LAPSELLISET LAPSETTOMAT
Ryhmä tahatonta lapsettomuutta kokeville, joilla on yksi tai
useampi lapsi.

●
SIMPUKKA PÅ SVENSKA
För alla som upplevt ofrivillig
barnlöshet.
●
SYKE-NÄTVERKET
För de barnlösa vars liv fortsätter
utan barn, ensam eller med partner, och för vilka fertilitetsvård
eller t.ex adoption inte mera är
aktuellt.

SOMESSA SANOTTUA

...

Mitkä asiat antavat voimaa ja
iloa, kun lapsettomuus tuo
vaikeita tunteita ja hetkiä?

Julkaisemme Simpukan somessa
sanottua -sivulla someseuraajiemme
vastauksia esittämiimme kysymyksiin. Sarjan ensimmäisessä osassa
kerromme, mikä tuo iloa lapsettomuuskriisin keskellä.

TEKSTI HANNA PARVIAINEN

P

uolison halailu, ystävien tuki, lem
mikit, harrastukset ja luonto. Näihin
asioihin moni someseuraajamme
keskittyy, kun lapsettomuus tuo vaikeita
tunteita ja hetkiä.
Uudella Simpukan somessa sanottua
-sivulla julkaisemme someseuraajiem
me ajatuksia lapsettomuudesta. Kysymme
some
kanavillamme kyseisen otsikon alla
kysymyksen, johon seuraajamme voivat
vastata. Julkaisemme osan vastauksista.
Vastaukset julkaistaan aina nimettöminä.
Kysyimme Instagram-tilillämme, Face
book-sivullamme ja Facebook-ryhmissäm
me, mitkä asiat antavat voimaa ja iloa, kun
lapsettomuus tuo vaikeita tunteita ja hetkiä.
Tällaisia vastauksia saimme. Saatko sinä
iloa samoista asioista?

LUONTO
“Luonnossa liikkuminen.”
“Urheilu ja luonto.”

LEMMIKIT
“Koiran rapsuttelu.”

TOIVO
“Ovulaatiotestin plussa,
vaikkei se mitään lupaakaan!”
“Kaikesta saa voimaa, kaikki
vahvistuu.”

OLET TÄRKEÄ
“Et ole yksin ja kaikesta selviää
aina jotenkin, anna itsellesi aikaa,
olet yhtä tärkeä kuin kuka
tahansa muukin.”

LÄHIPIIRIN LAPSET
“Tädin pojat.”
“Sukulaislasten touhut.”
“Työ lasten kanssa.”

“Se tunne, ettei ole yksin.”
“Se, että on lupa surra ja olla rikki.
Myös selviytymistarinat auttavat.”
“Se, että antaa itselleen aikaa ja
tilaa käsitellä vaikeitakin tunteita.”

HARRASTUKSET
“Virkkaus. Antaa tunteiden
tuntua, mutta silti helpottaa
tehdä samalla jotain.”

PARISUHDE, YSTÄVÄT
JA VERTAISTUKI
“Kumppanin kanssa halailu.”
“Puolison kanssa yhdessä
oleminen ja harrastaminen ja
ystävät.”
“Oman puolison läheisyys,
tuki ja turva.”
“Rakkaus.”

“Tärkeä harrastus, työ,
ystävien tapaaminen.”

“Parisuhde. Ollaan toistemme
tuki ja turva.”

“Käsityöt, erityisesti
neulominen.”

“Vaellusretket kumppanin
kanssa, ystävien kanssa
kahvittelu.”

“Musiikki.”
“Äänikirjat, jotka vievät
syvälle seikkailuun muuhun
maailmaan ja aikaan.”
“Liikunta ja musiikki.”

“Läheiset ihmiset.”
“Perhe, ystävät ja vertaistuki.”
“Vertaistuki ja läheisten
ymmärrys.”

“Läheiset ihmiset, luonto ja
liikunta antavat voimia.”
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TUTKITTUA

Tunteet koetaan kehon eri osissa ja ilmaistaan monenlaisina kasvojen ilmeinä ja kehon asentoina. Aktiivisuus vaihtelee kehon osissa tunnetilan mukaan. Tutkijoiden laatimissa tunnekartoissa tunteet näkyvät
erivärisinä alueina.

TEKSTI PIRJO LÄÄPERI

A

alto-yliopiston tutkijat halusivat 2010-luvun alussa sel
vittää, liittyykö eri tunteisiin erilaisia kehon tuntemuksia.
Tutkimuksen verkkokyselyyn osallistui yhteensä 700 hen
kilöä Suomesta, Ruotsista ja Taiwanista.
Tutkijat piirsivät tulosten perusteella tunnekartat, joissa tunteet

Viha

Pelko

Ahdistus

Rakkaus

Inho

Ilo

Masennus Halveksunta

näkyvät kehossa eri osissa tunnetilan mukaan. Tuloksia sovelle
taan muun muassa psyykkisten sairauksien, kuten ahdistuksen,
toteamiseen ja hoitoon.
Tutkimusta johti kognitiivisen neurotieteen professori Lauri
Nummenmaa Aalto-yliopistosta ja Turun PET-keskuksesta.

Suru

Ylpeys

Hämmästys Neutraali

Häpeä

Kateus

15
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5
0
-5
-10
-15

Aalto-yliopiston tutkimustuloksista piirretyissä tunnekartoissa näkyy eri tunteiden kokeminen eri puolilla kehoa.
Keltainen ja punainen kuvaavat toiminnan kiihtymistä ja siniset sävyt toiminnan heikentymistä. Musta väri on
neutraali. Lähde: Lauri Nummenmaa, Aalto-yliopisto ja The National Academy of Sciences.
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TUTKITTUA

PERUSTUNTEET SAMANLAISIA ERI KULTTUUREISSA

Ihmisen perustunteita ovat ilo, viha, pelko, suru, inho ja hämmäs
tys. Nämä perustunteet koetaan, tunnistetaan ja ilmaistaan melko
samankaltaisesti kulttuurista toiseen. Ihmisellä on myös moni
mutkaisempia ihmissuhteisiin liittyviä, sosiaalisia tunteita kuten
rakkaus, ylpeys, kateus ja halveksunta. Sosiaalisten tunteiden rooli
voi olla hyvin erilainen eri kulttuureissa.
Arkikokemuksesta tiedämme, että iloisena olo tuntuu kevyeltä
ja hymyilyttää ja surullisena koemme painon tunnetta rinnassa ja
pää painuu alaspäin. Vihaisena kasvojen ilme kiristyy ja kädet pu
ristuvat nyrkkiin. Masentuneena koemme voimattomuutta.

...

Nummenmaan mukaan
tunnekartoista saatuja
tutkimustuloksia voidaan
mahdollisesti soveltaa
käytännössä psyykkisten
häiriötilojen toteamiseen
ja oman tunnetietoisuuden
lisäämiseen.

TIETOKONEMALLI TUNNISTAA TUNNETILOJA

Tutkimuksessa kehonkarttoja testattiin tietokonemallilla, joka
voitiin opettaa tunnistamaan, miltä tietynlaisen tunnekartan värit
täneestä ihmisestä tuntui.
– Luokittelun tarkkuus oli 50–70 prosenttia, joten sitä pidetään
luotettavana. Eri tunteiden luokittelutarkkuudessa ei ollut suurta
eroa, mutta tietokone tunnisti parhaiten vihan tunteen. Neutraali
tunne sekoitti tuloksia, koska se ei tuntunut kehossa juuri miltään.
Ilo oli hankala tunnistaa tietokoneella, koska se tuntuu kaikkialla,
Nummenmaa analysoi tuloksia.
Nummenmaan mukaan tunnekartoista saatuja tutkimustulok
sia voidaan mahdollisesti soveltaa käytännössä psyykkisten häi
riötilojen toteamiseen ja oman tunnetietoisuuden lisäämiseen.
Jatkotutkimuksessa kehonkarttaa voidaan soveltaa esimerkiksi
kivun kartoittamiseen tai tutkimalla kehon alueita, joihin toinen
ihminen saa koskettaa.
Tunnekartoista aiotaan kehittää työkalu mielenterveyden am
mattilaisille.
– Ammattilaisversio on jo olemassa mobiililaitteille. Ihminen
voi siinä värittää ruudulla tunteiden aktivoimat kohdat. Versio on
nyt vain tutkimuskäytössä. Tätä versiota voidaan käyttää myös
kivun seurantaan. Kivun voimakkuutta on hankala arvioida, kun
siihen liittyy kudosvaurion lisäksi kivun kokemus. Itsearvioon
vaikuttaa se millainen kokemushistoria kivuista henkilöllä on.
Psyykkisiin sairauksiin, kuten ahdistukseen, liittyy somaatti
sia oireita, kuten puristusta rinnassa. Tunnekartasta voidaan saada
apua mielenterveyden häiriöiden toteamiseen ja hoitoon. Num
menmaa on jo kerännyt ison aineiston ahdistuneista ja masentu
neista potilaista.
TUNTEET KOETAAN KEHOSSA

Tutkimus tehtiin 700 henkilölle. Vastaajat värittivät ihmiskehon
kuviin ne alueet, joissa he kokevat eri tunteet.
Ensimmäisessä tutkimuksessa vastaajille annettiin yksi tun
netta kuvaava sana, kuten ilo, viha tai pelko. Vasemmanpuolei
seen ihmishahmoon tuli värittää ne kehon alueet, joiden toiminta
kiihtyy tässä tunnetilassa. Oikeanpuoleiseen hahmoon väritettiin
alueet, joiden toiminta heikentyy.
Toisessa tutkimuksessa osallistujat saivat katsoa videoita, jot
ka aiheuttivat inhon, surun tai hilpeyden tunteita. Vastaajat värit
tivät hahmoista alueet, joiden toiminnan he kokivat muuttuvan,
mutta eivät tienneet etukäteen, mihin tunteeseen video liittyi.
Muissa tutkimuksissa tunteita herätettiin lukemalla tarinoita
tai katsomalla kasvojen erilaisia ilmeitä kuvista, joissa esiintyivät
mies- ja naisnäyttelijät.

ILO AKTIVOI, MASENNUS LAMAUTTAA

Tutkimustuloksista piirretyissä tunnekartoissa keltainen ja punai
nen väri kuvaavat toiminnan kiihtymistä tietyllä kehon alueella ja
siniset sävyt toiminnan heikentymistä. Neutraali hahmo on musta.
Iloisen hahmon pää ja rinta hehkuvat keltaisina ja muu keho
punaisena. Surullisen ja masentuneen hahmon kädet ja jalat näky
vät lamaannusta kuvaavina sinisinä.
Vihaisen hahmon pää ja ylävartalo sekä kädet väritettiin pu
naisella ja keltaisella, mikä osoittaa toiminnan kiihtymistä niissä
kehon osissa. Pelko ja inho aktivoivat pään ja keskivartalon. Rak
kaus saa pään, rinnan ja sukuelinten alueet kiihtymään. Hämmäs
tys ja häpeä tuntuvat eniten pään ja rintakehän alueilla.
Tutkimukseen osallistuneiden äidinkieli ei vaikuttanut tulok
siin. Länsieurooppalaisten ja itäaasialaisten tulokset olivat lähes
samanlaisia, joten kulttuuri ei juurikaan vaikuttanut tuloksiin.
Tutkimustulokset tunnekartoista heijastelevat tunteiden ja ke
hon yhteyksiä, jotka määräytyvät biologisesti. Tutkimuksen mu
kaan nämä yhteydet näyttävät olevan kulttuurista riippumattomia
ja lajinkehityksessä periytyviä.
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KIRJA-ARVIO

Paula Ojanen ja Vaula Helin,
Jatulintarha - lisääntymisemme
oudot polut, S&S, 2021

J

atulintarha – lisääntymisemme oudot polut on Vaula
Helinin ja Paula Ojasen koskettava kirja, joka kertoo
itsellisen ja nais-miessuhteessa elävän naisen matkasta

äidiksi.
Kummankaan tie ei ole helppo, vaan kivisoraa ja mutkia täyn
nä. Matkaa vaikeuttavat ympäristön ja yhteiskunnan asenteet ja
käsitykset. Kirjassa kuultaa kuitenkin toivo vaikeidenkin aikojen
keskellä.
Vaula Helin on sosiaalipsykologi ja Paula Ojanen opettaja, sa
nataiteilija ja aktivisti. Molempia yhdistää lapsettomuuskokemus.
Kirjan teossa on haastateltu eri alojen asiantuntijoita sekä käytetty
myös tieteellisiä julkaisuja.
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Vuonna 2021 ilmestyneessä kirjassa pohditaan, mitä on olla
äiti ja millaista on kokea lapsettomuus.
Jatulintarha on kieleltään helppolukuinen ja tekstiltään kosket
tava. Moni tahatonta lapsettomuutta kokenut voi eläytyä kirjan
hedelmöityshoitoihin liittyviin juonenkäänteisiin, joissa piikite
tään, kosketaan kehoon ja tutkitaan.
Uskon, että monelle lukijalle kirja voi olla myös raskasta, jopa
pelottavaa luettavaa. Kirjan teemoihin ja tapahtumiin on helppo
eläytyä.
Kirja kuitenkin kantaa alusta loppuun asti, ja siksi suosittelen
tutustumaan tähän teokseen. Kirja antaa lukijalle uusia ajatuksia
ja koskettavia hetkiä.
Riikka Jauhiainen

KOLUMNI

...

Metti Vuosku
Kirjoittaja on
Simpukan
vapaaehtoinen

Kaikkien näiden vuosien jälkeen

O

n hämmentävää, miten taitavasti mieli toimii. Se voi unoh
taa akuutin trauman suojautuakseen, se jakaa surun eri
vaiheisiin saadakseen käsittelyaikaa ja löytää toivoa pi
meinäkin aikoina. Joskus mieli sairastuu, eikä kykene toimimaan
itselleen parhaaksi. Joskus surun käsittely jää päälle.
Lapsettomuus on erityisesti mielen kokemus, joskin se tuntuu
kipuna myös kehossa, vaikkei varsinaista fyysisen kivun aiheutta
jaa löytyisikään. Lapsettomuus on myös mielentila, josta on vai
kea päästää irti. Aikaisemmin olisi ollut vaikeaa kuvitella, miten
voimakas lapsettomuuden kokemus on vielä silloinkin, kun se on
päättymäisillään.
Armon vuonna 2021 se nimittäin viiden vuoden yhteisen toi
vomisen jälkeen tapahtui. Sain nähdä kauan odottamani kaksi vii
vaa raskaustestissä, mutta tunnelma oli aivan toisenlainen kuin
kuvitelmissani.
Yhtäkkiä nimittäin oli jotakin menetettävää. Pelko vahvistui
joka päivä. Jokainen vihlaisu vatsassa saattoi viestiä hätätilasta.
Raskausoireeton päivä oli epäilyttävä. Vessareissu vaati henkistä

valmistautumista, sillä kaiken pilaava verenvuoto saattoi alkaa
hetkenä minä hyvänsä.
Ja sitten se alkoi, pelätty verenvuoto. Sitä seurannut itku oli
turvallisen tuttu.
Olin vuosien saatossa oppinut lohduttamaan itseäni. Menetyk
sen hyväksyminen oli niin tuttua, etten uskaltanut toivoa mitään.
Seuraavana päivänä kuitenkin selvisi, että pedon merkeistä huoli
matta kaikki oli hyvin.
Seuraavat 221 päivää sydän oli pelon puristuksissa. Olin haa
veillut raskauden hehkusta lähes vuosikymmenen, mutta sitä var
jostikin joka päivä pitkän lapsettomuustaipaleen paino harteilla.
Oli elämäni parhaita päätöksiä hakeutua neuvolapsykologin
puheille. Opin, että on hyvin tyypillistä, ettei lapsettomuus lopu
positiiviseen raskaustestiin, eikä sen kokemus hälvene vielä myö
hemminkään. Pelko on kuitenkin alkanut muuttua. Mieli on rai
vannut tilaa toivolle ja luottamukselle.
Unelma lapsesta on tullut todeksi. Hän elää ja voi hyvin. Pikkuhil
jaa alkaa mielikin sen ymmärtää.
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ASIANTUNTIJALTA

Silmänliikkeisiin perustuva EMDR-menetelmä
auttaa traumojen käsittelyssä. Terapeutin tekemä
lyhytterapia sopii myös lapsettomuuskriisin tuomien
tunteiden käsittelyyn.

Menetelmää voi hyödyntää missä tahansa vaiheessa lapsetto
muuspolkua. Sitä käytetään myös esimerkiksi pelkojen, krooni
sen kivun ja onnettomuuksien aiheuttamien muistojen hoidossa.
Menetelmässä asiakas kertoo taustastaan ja kokemuksestaan
sen verran kuin tuntuu hyvältä.
– Pyydän asiakasta kertomaan, mikä tilanne tai tuntemus tuntuu
vaikeimmalta ja pahimmalta. Lähdemme vahvistamaan voima
varoja ja sitten helpottamaan kuormittavaa tunnetta muistojen
prosessoinnilla, kertoo EMDR-terapeutiksi kouluttautunut Paa
vilainen.
TEKSTI HANNA PARVIAINEN

L

apsettomuuskriisi voi nostaa esiin voimakkaita tunteita ja
vaikeita ajatuksia, jotka saattavat yllättää. Lapsettomuus
polkuun voi liittyä esimerkiksi pettymyksiä, ahdistusta ras
kaustestin tekemisestä, hedelmöityshoitoihin liittyviä pelkoja tai
toistuvia keskenmenoja.
– Joskus ajatukset ovat niin mustia, että on vaikea päättää,
haluaako jatkaa yrittämistä. Lapsettomuus on voinut aiheuttaa
traumaoireita, kuvaa tamperelainen psykologi ja psykoterapeutti
Mirka Paavilainen.
Tahattomaan lapsettomuuteen liittyviä tunteita, kokemuksia ja
pelkoja kannattaa tarvittaessa käydä läpi mielenterveystyön am
mattilaisen kanssa.
Yksi ammattilaisten käyttämä menetelmä on EMDR, Eye Mo
vement Desensitization and Reprocessing. Kyseessä on psykote
rapeuttinen lähestymistapa, jota käytetään psyykkisten traumojen
hoidossa. Menetelmä auttaa haitallisten muistojen käsittelyssä.
Hoidon alussa käytetään osin samoja stressinsäätelykeinoja
kuin muissakin psykoterapiahoidoissa. Erityinen teho perustuu
vaikeiden kokemusten uudelleenprosessointiin edestakaisten sil
mänliikkeiden tai muun vastaavan ärsykkeen avulla. Tarkoituk
sena on silmänliikkeiden avulla aktivoida häiritsevä muisto ja
käsitellä sitä niin, että se tallentuu muistiin suotuisammassa muo
dossa. Muistoon myös liitetään myönteisiä uskomuksia esimer
kiksi turvassa olemisesta ja kelpaamisesta.
Silmänliikeärsyke muun muassa edesauttaa aivojen tunnekes
kusten ja korkeammista ajattelutoiminnoista vastaavan etuotsa
lohkon yhteistyötä, joka on heikentynyt vaikeiden kokemusten
myötä. Lopputuloksena häiritsevät tapahtumat eivät enää aiheuta
nykyhetkessä yhtä voimakkaita tunnereaktioita.
OMALLA TAVALLA KERTOEN

Menetelmä perustuu neurologisiin muutoksiin, jotka rauhoitta
vat hermostoa. Menetelmän kehitti psykologi, tohtori Francine
Shapiro 1980-luvun lopussa huomattuaan sattumalta, että nopea,
toistuva silmänliike vähentää voimakkaasti ahdistusta.
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VÄHINTÄÄN KOLME KÄYNTIÄ

Prosessissa on tärkeää turvallinen ilmapiiri. Ahdistusta herättä
vässä muistossa pysytään alussa vain hetki, kun siihen liittyviä
tunteita, ajatuksia ja kehotuntemuksia aktivoidaan. Silmänliikeär
syke yleensä helpottaa muiston läpikäyntiä. Välillä käsittelyssä
pidetään taukoja.
Kyseessä on lyhytterapeuttinen prosessi, joka vaatii vähintään
3–5 käyntikertaa. Hyviin tuloksiin päästään usein 5–20 kerralla.
Menetelmää ei suositella kokeiltavaksi itse.
Monet menetelmää kokeilleet ovat kokeneet, että käsittely on
etäännyttänyt kokemusta ja katkaissut tunteelta terävimmän kär
jen.
– Ahdistavat ajatukset eivät aina muutu keskustelemalla, sillä vai
keat kokemukset ovat varastoituneet hyvin kehollisesti. EMDR
tarjoaa väylän päästä hoitamaan sellaisiakin kokemuksia, joita
sanat eivät tavoita. Kannattaa ehdottomasti kokeilla, sopiiko me
netelmä itselle, rohkaisee Paavilainen.

EMDR-MENETELMÄ
• Terapeuttinen lähestymistapa, jota käytetään
muun muassa psyykkisten traumojen hoidossa.
• Psykologi, tohtori Francine Shapiro kehitti
menetelmän 1980-luvun lopussa.
• Vaikuttaa neurobiologisesti ja psykologisesti.
Traumaattisen tapahtuman aikana aivojen
tiedonkäsittelyjärjestelmä joutuu epätasapainoon.
Menetelmän avulla jumiutunut muistiaines alkaa
prosessoitua uudelleen ja normaali tapa käsitellä
muistoa aktivoituu.
• EMDR-terapeutteja Suomessa: https://emdr.fi/
terapeuttilista/
• Lähde https://emdr.fi/emdr-tietoa/.

KOLUMNI

Taiteella suru
näkyväksi

O

maa lapsettomuuskriisiään voi käsitellä monella tavalla.
Minä teen siitä taidetta.
Pääasiallinen lajini on kirjoittaminen. Olen kirjoitta
nut työkseni, vaikuttaakseni ja ajanvietteeksi. Kirjoitan ilosta ja
surusta sekä rakennan siten uutta tulevaisuutta. Silloin kun kynä
tai näppäimistö ei pysty sanoittamaan sitä, mitä haluan sanoa, tar
tun siveltimeen.
Tahaton lapsettomuus on monisyinen kriisi, jolla voi olla va
kavia mielenterveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia seurauksia.
Lapsettomuudestaan kärsivä tarvitsee empatiaa, ymmärrystä ja
yhteenkuuluvuutta yhteiskuntaan.
Lapsettomuus ei ole mielen sairaus, vaikka siitä selviytyminen
voikin tuntua ihan omalta taiteenlajiltaan.
Vaikka tilanteeseensa voi saada apua psykoterapiasta, tahatto
masti lapseton ei välttämättä tarvitse pitkäaikaista terapiaa selviy
tyäkseen elämässä ja siinä eteenpäin. Tärkeintä on, että hän saa
riittävää ja oikea-aikaista tukea sekä keinoja tilanteesta kumpua
vien tunteiden käsittelyyn.

...

Kirsi Huhtanen
Kirjoittaja on Simpukan
vapaaehtoinen, joka käsittelee
teksteissään lapsettomuutta
usein yhteiskunnallisesta
näkökulmasta

Lapsettomuuden kokemustaan voi purkaa vaikka laulamalla,
tanssimalla tai soittamalla eri instrumentteja. Voi kokeilla lausun
taa tai burleskia, harrastaa kirjoittamista ja maalaamista tai vaikka
kokeilla lintujen kanssa viheltelyä luonnon keskellä.
Mielenterveys ja henkinen tasapaino löytyy kuitenkin lopulta
omasta sisimmästä. Sisimmästä kumpuaa myös se, mitä kutsum
me taiteeksi. Kynällä tai siveltimellä ei voi taikoa itselleen lasta,
mutta niillä voi tehdä sisäisen maailmansa näkyväksi.
Olen kokeillut lukemattomia eri taiteenlajeja ja aion kokeilla
vielä vähintään yhtä montaa uutta. Voin käsitellä taiteen kautta
suruani ja yksinäisyyden kokemuksiani sekä käyttää niitä mate
riaalina.
Taiteen avulla voin luoda jotain uutta, vaikka kehoni ei voisi
kaan luoda uutta elämää.
Jakamalla maalauksiani ja tekstejäni muiden kanssa olen löy
tänyt tasapainoa elämääni. Hyvällä tuurilla joku toinen tahatto
masti lapseton saa myös taiteestani lohtua ja voimia jatkaa. Siinä
on taiteen voima.
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Psykososiaaliselle tu
Simpukka selvitti verkkokyselyllä lapsettomuushoitoihin
osallistuneiden psykososiaalisen tuen tarpeita. Vastausten
mukaan psykososiaaliselle tuelle olisi suuri tarve, mutta sitä
on tarjolla vain harvoin. Suurin este tuen saamiselle on resurssien
puute lapsettomuuspoliklinikoilla.

TEKSTI LAURA HIRVONEN

T

ahattoman lapsettomuuden koke
mukseen ja hedelmöityshoitoihin
liittyy hyvin monenlaisia tunteita.
Usein esimerkiksi suru, kaipaus, toivo ja
epätoivo vaihtelevat. Tunteille voi olla vai
kea löytää oikeutusta ja niitä voi olla vaikea
kuvata ulkopuolisille.
Kokemus on hoitoihin osallistuvalle
aina yksilöllinen ja hyvin yksityinen jo sik
si, että hoidot kohdistuvat suoraan omaan
kehoon.

Hedelmöityshoidot ovat usein raskas
prosessi. Hoitoihin voi liittyä esimerkiksi
munarakkuloiden kypsytyshoitoja, insemi
naatioita, koeputkihedelmöityksiä tai al
kionsiirtoja.
Joissain tapauksissa hoitoja tehdään
lahjoitetuilla sukusoluilla, joiden käyttöön
liittyy monenlaisia huomioon otettavia
asioita myös tunnepuolella. Hoidettavan
osapuolen lisäksi myös mahdollisen kump
panin tuen tarve tulee selvittää. Tukea tu

Psykososiaalinen tuki olisi
erittäin tärkeää lapsettomuuden
käsittelyssä erityisesti
hedelmöityshoitojen aikana.
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lee tarjota tarpeen mukaan molemmille.
Psykososiaalinen tuki olisi erittäin tärkeää
lapsettomuuden käsittelyssä erityisesti he
delmöityshoitojen aikana.
– Lapsettomuus voi olla kokemuksena
yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, jonka
kanssa ei koskaan tulisi jäädä yksin. Lap
settomuushoidot kuormittavat kokonaisval
taisesti kehoa ja mieltä. Psykososiaalinen
tuki on ensiarvoisen tärkeää, sanoo Simpu
kan toiminnanjohtaja Piia Savio.

SIMPUKKA VAIKUTTAA

...

uelle on kipeä tarve

YLI NELJÄSATAA VASTAUSTA

Simpukka toteutti vaikuttamistyönsä tuek
si psykososiaalisen tuen kyselyn. Kysely
toteutettiin verkossa ja sitä mainostettiin
Simpukan sosiaalisen median kanavilla
Facebookissa ja Instagramissa. Kyselyn
kohderyhmää olivat henkilöt, jotka ovat
käyneet lapsettomuushoidoissa viimeisen
kahden vuoden aikana. Vastauksia kerättiin
vuoden 2021 lopussa.
Kyselyssä kysyttiin muun muassa sitä,
oliko vastaajalle tarjottu psykososiaalista
tukea lapsettomuushoitojen aikana, mil
laista tukea hän erityisesti olisi kaivannut,
millaista tukea sai ja millaisia esteitä tuen
saamiseen oli.
Vastauksista näkyy, että psykososiaalis
ta tukea tarvittaisiin kipeästi, mutta tukea
on vaikea saada. Eniten tukea olisi tarvittu
hoitojen aikana, minkä lisäksi sitä toivottiin
myös ennen hoitojen aloitusta ja niitä lope
tettaessa.
Useimmiten vastaajat kaipasivat yksilöl
listä keskustelutukea ammattilaiselta sekä
tietoa lapsettomuuden psykososiaalisista
vaikutuksista ja siitä, mistä tukea voisi saa
da.
Vastauksissa nousee esille terveyden
hoitohenkilökunnan työssä näkyvä kiire ja
vähäiset resurssit. Suurin este tuen saami
selle on vastausten perusteella juuri resurs
sien puute lapsettomuusklinikoilla.
Monilla vastaajilla oli myös kokemus
siitä, ettei kaikilla ammattilaisilla ole ym
märrystä lapsettomien tilanteesta. Vasta
uksissa toivotaan lisää resursseja lapset
tomuushoitoihin ja koulutusta lapsettomia
kohtaaville ammattilaisille.
Ammattilaisten lisäksi tukea oli saatu lä
hinnä kumppanilta, ystäviltä, vertaisilta ja
sukulaisilta. Vertaistuen piiriin oli hakeutu
nut 71 prosenttia vastaajista.
Kyselyyn vastasi 419 henkilöä. Kyselyn
raportti valmistuu kevään 2022 aikana. Ra
portti julkaistaan Simpukan verkkosivulla
ja sitä mainostetaan sosiaalisen median ka
navissa. Kyselyn tuloksia käytetään Simpu
kan vaikuttamistyössä.

Otettiinko lapsettomuushoidoissa lap
settomuuden ja hoitojen psykososiaaliset vaikutukset, kuten pelot, ja vaikutus
parisuhteeseen ja työssä jaksaminen
puheeksi?
●• 46 % ei koskaan
●• 33 % harvoin
●• 16 % joskus
●• 5 % usein

Millaisia esteitä on ollut tuen saamiselle?
●”Kiire ja jonot.”
●”Lääkäri totesi vain, että älä huoli, olet
niin nuori, ettei tule olemaan ongelmaa
lapsen saamisessa.”

●”Asiaa ei ole nostettu esille. Ja itseäni
on samalla pelottanut psykososiaalisen
tuen piiriin hakeutuessa, että voiko se
vaikuttaa adoptioon, jos joskus siihen
Psykososiaalisen tuen tulisi olla osa päätyisi.”
lapsettomuuden hoitoa. Kuinka arvioit ●”Sanottiin ettei ole resursseja.”
tämän tavoitteen toteutumista hoitopolullasi?
Jos sait psykososiaalista tukea,
●
• 47 % toteutui erittäin huonosti millaista tukea sait?
●
• 30 % toteutui huonosti
●”Hakeuduin itse työterveyteen psykolo●
• 12 % ei hyvin eikä huonosti
gille.”
●
• 7 % toteutui hyvin
●”Tukea saimme, kun siirryimme lahjaso●
• 1 % toteutui erittäin hyvin
luhoitoon. Psykologin kanssa keskuste●
• 2 % en osaa sanoa
lusta oli suuresti apua, vaikka olimmekin jo tehneet aikaisemmin päätöksen.
Kaipasitko hoitojen aikana
psykososiaalista tukea ammattilaisilta? Tunsimme, ettemme ole tässä kaikessa
yksin.”
●
• 6 % en
●”Sain viimeisen käynnin jälkeen lähet●
• 89 % kyllä
teen psykiatrian polille ja pääsin jutte●
• 6 % en osaa sanoa
lemaan hoitajan kanssa. Siitä oli isosti
Millaista tukea olisit tai olet tarvinnut? apua.”
●”Konkreettisia neuvoja siihen, miten krii- ”● Minut ohjattiin ainoastaan keskenmesin keskellä eläminen onnistuu. Esim. non jälkeen psykiatriselle sairaanhoitajalle keskustelemaan. Koin kuitenkin,
tunteiden hallintataitoja ahdistukseen.”
että hän ei ollut suoranaisesti perehtynyt
●”Empaattista ja sensitiivistä puhetta hoilapsettomuuteen ja tuntui, että juttelin
totilanteissa kaikilta hoitohenkilökunnan
kouluterveydenhoitajalle.”
jäseniltä.”
●“Tukea, ymmärrystä ja huomioon otta- Millainen vaikutus vertaistuella on ollut?
mista läheisiltä ja yhteiskunnalta.”
●”Vertaistuki on ollut äärettömän tärkeää.
Itsellisenä on helposti tosi yksin.”
Millaisten ajatusten tai tunteiden käsittelyyn olisit kaivannut psykososiaalista ●”Toisinaan hyvä, toisinaan lisää ahdistusta.”
tukea?
”Miksi minä joudun kohtaamaan lapset- ●”Valtava! En tunne itseäni enää toivottomuutta? Mitä jos en saa lapsia hoito- tomaksi tapaukseksi tai liioittelevaksi
jenkaan avulla? Miten jaksan kohdata friikiksi, joka piehtaroi negatiivisissa tunenää enempää pettymyksiä? Miten teissa.”
osaisin keskittyä muuhun elämään, et- ●”On ollut tärkeää löytää vertaisia ja saatei lapsettomuus olisi ainut arjen sisältö? da jakaa kokemuksia niiden kanssa, jotka
Miten purkaisin surua, ettei se kuormita ymmärtävät. Toisaalta välillä on tullut ulparisuhdetta?”
kopuolinen ja kateellinen olo, jos vertai●
”Suru, pelko, vihan tunne, epäreiluuden nen on tullutkin raskaaksi.”
tunne, katkeroitumisen pelko, muutokset omassa kehossa ja mielessä pelottivat, erakoitumisen pelko.”
●”Lääkkeiden pistämiseen liittyvä ahdistus. Raskaana oleviin kohdistuva viha ja
aggressio ja siitä johtuva kärsimys työ- ja
sosiaalisessa elämässä.”
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Mitä tulevaisuus tuo tullessaan hedelmällisyyden
parantamiseksi? Progress Educational Trust (PET)
-yhdistys pohti syksyllä seminaarissaan mahdollisia ratkaisuja naisten hedelmällisyyden parantamiseen.
KOONTI JA KÄÄNNÖS SATU RAUTAKALLIO-HOKKANEN

L

Japanissa tämä on jo onnistunut hiirikokeissa, joissa muna
soluja on tehty kantasoluista. Niitä on sekoitettu keinotekoisesti
tuotettujen tukisolujen kanssa. Solut yhdistämällä on muodostettu
koko follikkelin rakenne keinotekoisesti. Tällä menetelmällä on
syntynyt hiirenpoikasia.
Tulevaisuudessa voidaan myös mahdollisesti vaikuttaa muna
sarjoissa oleviin follikkeleihin joko kiihdyttämällä tai hiljentä
mällä niiden kasvua. Tiede tuntee aina vain enemmän niiden ke
miallisista poluista, jolloin niihin voidaan puuttua.

apsettomuutta tutkitaan laajasti ympäri maailmaa, ja tiede
tuottaa jatkuvasti mielenkiintoisia uutisia ja hoitokeinoja.
Englantilainen Progress Educational Trust (PET) -yhdistys
tekee työtä lisätäkseen tietoisuutta lisääntymislääketieteestä ja
genetiikasta. PET järjestää luentoja sekä ammattilaisille että suu
relle yleisölle. Lokakuun seminaarissa eri asiantuntijat pohtivat,
mitä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan naisen hedelmällisyyden
parantamiseksi.
Naisen mahdollisuus tulla spontaanisti raskaaksi on 22 pro
senttia kuukaudessa. Kun ehkäisy on jätetty pois, ensimmäisen
vuoden yrittämisen jälkeen noin 84 prosenttia naisista tulee ras
kaaksi. Toisen vuoden yrittämisen jälkeen 49 prosenttia yrittä
neistä tulee raskaaksi. Kolmannen vuoden jälkeen enää 14 pro
senttia onnistuu.
Naisen ikä sekä mahdolliset lisääntymiseen vaikuttavat sai
raudet vaikuttavat raskauden alkamisen mahdollisuuksiin. En
simmäisen vuoden yrittämisen jälkeen kannattaa siksi jo aloittaa
selvitys, miksi raskaus ei ole alkanut. Lääketieteellisesti määri
teltynä tässä vaiheessa aletaan puhua tahattomasta lapsettomuu
desta.

GEENIT JA VAIHDEVUODET

YKSILÖLLINEN SUUNNITELMA

TALOUSTEKIJÄT

Tulevaisuudessa voidaan toivottavasti ennustaa raskaaksi tulemi
sen mahdollisuudet yksilöllisesti. Näin voitaisiin siirtyä saumat
tomasti ehkäisystä raskaaksi tulemisen suunnitteluun, raskauteen
ilman hoitoja tai päätökseen siitä, miten ja koska mahdollista ta
hatonta lapsettomuutta voisi hoitaa. Henkilökohtaisella suunnit
telulla voitaisiin myös välttää turhia hoitoja ja tehdä sen sijaan
suunnitelma aktiivisesta perhesuunnittelusta. Tähän on tällä het
kellä saatavilla jo online-työkalu.

Taloudelliset tekijät tulevat olemaan merkittävät tulevaisuudessa.
Euroopan tasolla arvioidaan, että tällä hetkellä jo noin neljäsosa
18–29-vuotiaista on vaarassa joutua köyhyysrajan alapuolelle.
Lasten hankkiminen edellyttää vakaata taloudellista tilannetta.
Mahdolliset hoidot tulee useissa Euroopan maissa rahoittaa itse,
mihin monilla ei ole resursseja. Se tarkoittaa, että jatkossakin las
ten hankkimista lykätään yhä pidemmälle. Se ei ole enää kiinni
siitä, koska niitä haluttaisiin, vaan siitä koska siihen on taloudel
lisesti varaa.

Geenien on huomattu vaikuttavan siihen, missä iässä vaihde
vuodet alkavat. Viimeisimmät tutkimukset kertovat, että naisella
on noin 290 geeniä, jotka liittyvät vaihdevuosiin. Nämä geenit
määrittelevät kuinka monta munasolua naisella on ja kuinka no
peasti ne loppuvat. Monet näistä geeneistä liittyvät DNA:n kor
jaamiseen. Mitä paremmin ne korjaavat DNA-vahinkoja, sitä pi
tempään munasolut riittävät. Toisaalta, jos sitä voitaisiin auttaa
lääkkeellä, auttaisiko se vain tuottamaan lisää huonolaatuisia
munasoluja?
OIKEIDEN SOLUJEN VALINTA

Hoitojen tuloksen parantamisen yksi avaintekijä on valita parhaat
solut. Tällä valinnalla ei saada tällä hetkellä syntymään enemmän
lapsia, mutta raskaus alkaa aikaisemmin. Toisaalta hylkäämällä
sukusoluja vähennetään myös potilaan käytettävissä olevien so
lujen määrää. Valitseminen myös kasvattaa hoitojen hintaa ja sa
malla vähentää yrittämiskertojen lukumäärää.

KEINOMUNASOLUILLA?

Lisää tietoa tarvittaisiin siitä, miten munasolun kehittymistä kyp
säksi sen eri kehitysvaiheissa voitaisiin tehostaa ja saada niistä
parempilaatuisia. Haasteena on, että follikkelit tuottavat sekä mu
nasoluja että hormoneja. Seminaarin asiantuntijan mukaan tämä
voitaisi mahdollisesti ohittaa valmistamalla keinomunasoluja.
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Lähde:
Progress Educational Trust webinaari ”Female fertility:
What does the future hold?” 20.10.2021
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Onnellinen kahden ihmisen arki
Emilia Särkiniemi ja Antti Syrjä kertoivat
Simpukka-lehdessä vuonna 2015, että
selviävät yhdessä mistä vain. He pystyvät
yhä näkemään lopullisesti lapsettomana
elämisen positiivisen puolen.
TEKSTI WILMA WAHLROOS
KUVA EMILIA SÄRKINIEMEN JA ANTTI SYRJÄN KOTIALBUMI

T

ahatonta lapsettomuutta kokeneet
tamperelaiset Emilia Särkiniemi
ja Antti Syrjä kertoivat Simpukka
2/2015 -lehdessä tuntevansa, että selviävät
yhdessä mistä vain. He tiesivät jo silloin
jäävänsä kaksin. Pari päätti ottaa lapset
tomasta elämästään kaiken irti ja nauttia
asioista, joita lapsettomuus heille mahdol
listi.
Simpukka-lehti kysyi, mitä heille kuu
luu nyt. Emilia ja Antti pystyvät yhä näke
mään lapsettomana elämisen positiivisen
puolen.
– Ystävät ovat tärkeä osa elämäämme.
Olemme kumpikin aktiivisia erilaisissa
järjestöissä ja näin ollen meillä on laajat
verkostot, paljon tuttuja ja ystäviä, kertoo
Emilia.
Ennen pandemiaa he matkustelivat pal
jon sekä kotikulmilla, muualla kotimaassa
että ulkomailla sekä erikseen että yhdessä.
Välillä kahdestaan, välillä ystävien kanssa
tai isommalla porukalla. He kertovat, että
vaikkapa Helsingissä on kiva käväistä ihan
muuten vaan joko päiväreissulla tai hotel
lilomalla.

Kahdestaan eläminen
mahdollistaa sen, että jos
kus he tekevät reissupää
töksiä hyvin lyhyelläkin varoitusajalla.
– Meille on tärkeää istuskella kahvilassa
tai nauttia hyvästä ruoasta ravintolassa, ja
tämä on mahdollista, koska meitä odottavat
kotiin vain kaksi kissaa, Emilia pohtii.
HYVINVOINTI TÄRKEÄÄ

Emilia pyrkii nykyään ajattelemaan omaa
hyvinvointiaan enemmän kuin ennen ja
tavoittelee tasapainoa elämän eri osa-aluei
den välillä. Hän on myös alkanut pohtia
sitä, mihin haluaa aikansa käyttää.
Iso merkitys ja muutos arjessa on muun
muassa sillä, että monen vuoden harkinnan
jälkeen heidän kotonaan käy nykyään sii
vooja. Siitä Emilia ei enää halua luopua.
Lisäksi hän on vaihtanut työpaikkaa hek
tisestä toimittajan työstä muihin viestinnän
töihin arvojensa mukaiseen yritykseen.
– Annan työhyvinvoinnille ja hyvälle
työyhteisölle todella ison painoarvon, ja

koen olevani nyt oikeassa paikassa. Osa
työhyvinvointia on myös se, että uusi työn
antaja kannustaa jatkuvaan itsensä kehittä
miseen ja uuden oppimiseen, kertoo Emilia.
Antin työkuviot ovat pysyneet melko
samankaltaisina kuuden vuoden takaiseen,
mutta pandemia vei painotusta enemmän
IT-alalle. Antin toimistolla on kaksi muuta
yritystä, ja siellä on paljon tuttuja ja muka
va työyhteisö yksinyrittäjälle. Antti on teh
nyt stand up -keikkoja myös etänä, mikä on
tuonut uuden twistin keikkailuun.
Antti löysi padelin reilu kolme vuotta
sitten ja käy nykyään pari-kolme kertaa vii
kossa pelaamassa tai valmennuksissa.
– Se on ollut välillä sellaista psykologis
ta taistoa, kun on joutunut nelikymppisenä
opettelemaan, miltä tuntuu urheilussa hä
viäminen sekä myös se voittaminen, miettii
Antti.
KISSAMAISTA ARKEA

Kuvateksti: Emilia Särkiniemi ja Antti Syrjä
kertoivat lapsettomuuspolustaan vuonna
Emilia
Särkiniemi lapsettomina
ja Antti Syrjä kertoivat
2015.
Arki lopullisesti
tuntuu nyt
lapsettomuuspolustaan
2015.
hyvältä
eikä lapsettomuudenvuonna
kipu ole
enää
Arki lopullisesti lapsettomina tuntuu nyt
päällä.
hyvältä eikä lapsettomuuden kipu ole enää
päällä.

Arki täyttyy menoista hyvällä tavalla.
– Ruuhkavuosia pystyy elämään myös
ilman lapsia. Meillä on jääkaapin oves
sa perhekalenteri molempien menoille, ja
koitamme välillä saada siihen järjestymään
myös yhteistä aikaa, kertoo Antti.
Emilian ja Antin perhe kasvoi reilu kol
me vuotta sitten, kun iäkäs Sanni-kissa sai
kaverikseen nuoren Rommin. Eläinlääkäri
arvioi rescuekissan eläneen kadulla noin
pari vuotta ennen kuin se muutti Emilialle
ja Antille.
– Olemme pyrkineet nauttimaan arjesta
ja elämästä kahdestaan ja tekemään elä
mästä parasta mahdollista meille. Kaiken
laisissa elämäntilanteissa on omat hyvät
puolensa ja me pyrimme nauttimaan niistä
hyvistä puolista, joista me voidaan nauttia,
summaa Emilia.
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Lahjasoluilla lasta toivovia ja lapsen saaneita tukeva
Helminauha-hanke on saamassa jatkorahoituksen.
Toisella kaudella laajennetaan toimintaa lahjasoluilla
syntyneiden tukemiseen.

TEKSTI JENNI HUHTALA JA PIIA SAVIO

H

elminauha-hanke on saanut jatkoa
vuosille 2022–2024. Tulevina vuo
sina hankkeessa tarjotaan tietoa ja
tukea myös lahjasolujen avulla syntyneille
henkilöille.
Hankkeen taustalla on Helmin nimipäi
vänä 7.5.2009 perustettu Helminauha-ver
kosto. Simpukka koordinoi toimintaa, joka
koostui tuolloinkin lahjasoluperheistä ja
lahjasoluneuvontaa tekevistä ammattilai
sista.
Helminauha-hanke käynnistyi vuonna
2019. Sen perustat rakennettiin Helminau
ha-verkoston ja Simpukan tuottamalle tut
kimus- ja kokemustiedolle.
Hankkeen tavoitteena oli alusta asti tar
jota vanhemmille tietoa, tukea ja työkaluja
lapsen alkuperään liittyvien kysymysten
käsittelyyn sekä lahjasolutaustasta lapselle
puhumiseen.
VALMENNUKSIA JA
VERTAISTOIMINTAA

Tietoa on tarjottu hankkeen kotisivuilla
osoitteessa helminauha.info laajassa tieto
pankissa, verkkovalmennuksessa, lahja
solutaustasta lapselle puhumisen tietovih
koissa ja verkkoluennoilla.
Perhevalmennuksissa vanhemmat ovat
käsitelleet lahjasoluteemoja vertaisten kes
ken. Valmennuksesta saatu luotettava tieto
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on osallistujien mukaan vahvistanut avoi
muutta perheessä ja lapselle lahjasolutaus
tasta puhumista.
Vanhemmat ovat löytäneet valmennus
ten avulla oman tapansa puhua lapsen kans
sa hänen lahjasolutaustastaan.
Perhevalmennuksiin on hankkeen aika
na osallistunut yli sata vanhempaa. Verk
kosivujen, verkkovalmennuksen ja verkko
luentojen kautta on tavoitettu tuhansia
ihmisiä, joita lahjasoluteemat koskettavat.
Vertaistoiminnan vahvistaminen ja per
heiden yhteisöllisyyden lisääminen on ollut
hankkeen ydintoimintaa alusta asti. Vertais
toiminta mahdollistuu vain toiminnassa
mukana olevien aktiivisten vapaaehtoisten
avulla.
Kolmen toimintavuoden aikana hank
keen toiminnassa on ollut mukana yli 60
vapaaehtoista. He ovat mahdollistaneet lä
hes 900 vertaiskohtaamista.

Ammattilaiset ovat kokoontuneet sään
nöllisesti yhteen hankkeen kutsumana kes
kustelemaan ajankohtaisista lahjasolutee
moista.
Kyselyiden mukaan ammattilaiset koke
vat Helminauhan toiminnan vahvistaneen
ammattilaisten välistä yhteistyötä. Neu
volatyötä tekeville on hankkeessa tuotettu
materiaalia lahjasoluperheiden huomioimi
seen neuvolakohtaamisissa. Yhteensä 150
neuvolaa on saanut hankkeen materiaali
paketin, ja perheet ovat myös itse toimitta
neet materiaalia omiin neuvoloihinsa.
Varhaiskasvatuksen ammattilaisia kou
lutettiin lahjasoluperheiden kohtaamiseen
Monimuotoiset perheet -verkoston järjes
tämässä koulutuksessa huhtikuussa 2021.
Lahjasoluhoitojen ja lahjasoluperheiden pa
rissa työskenteleviä ammattilaisia on koh
dattu hankkeen aikana yli 500.
TUKEA LAHJASOLUTAUSTAISILLE

AMMATTILAISTEN TUKENA

Hankkeen saamien palautteiden mukaan
lahjasoluperheitä kohtaavien ammattilais
ten valmiudet tukea perheitä ovat vahvis
tuneet. Ammattilaiset ohjaavat aktiivisesti
perheitä hankkeen tarjoaman tiedon ja tuen
pariin.

Hankkeen toiminnan aikana on huomattu
lahjasolutaustaisten henkilöiden tiedon ja
tuen tarve. Tarve on tullut ilmi hankkeen
vuonna 2021 tuottamassa kyselyssä ja lu
kuisissa kohtaamisissa. Vahvistusta tiedon
ja tuen tarpeelle on saatu kotimaisesta ja
kansainvälisestä tutkimuksesta.

...

Lahjasolutaustaisille henkilöille tarvi
taan vertaistoimintaa ja tietoa lahjasolu
taustan käsittelyyn. Hankkeen jatkokau
della Helminauhan kotisivuille tuotetaan
tutkittua ja kokemustietoa lahjasolutaustai
sille henkilöille. Helminauha on Suomessa
ainoa toimija, joka tätä tietoa tuottaa koo
tusti.
Vuonna 2026 ensimmäiset Suomen he
delmöityshoitolain aikana syntyneet lahja
solulapset täyttävät 18 vuotta. Heille tar
jotaan tietoa ja tukea lahjoittajan tietojen

hakemiseen. Hankkeen toimintaan kutsu
taan mukaan lahjasolutaustaisia henkilöitä,
ja heistä muodostetaan toimintaa kehittävä
tiimi.
TIETO JA TUKI VAHVISTUVAT

Lahjasoluilla lapsen saaneiden vanhempien
perhevalmennuksia tarjotaan jatkossakin.
Valmennusten ohjaajiksi koulutetaan lahja
solulasten vanhempia. Tulevaisuudessa kou

Helminauha-hankkeessa tapahtui vuoden 2022
alussa henkilöstömuutoksia.
Hankevastaavana toiminut Piia Savio siirtyi Simpukan toiminnanjohtajaksi. Helminauha-hankkeen
hankevastaavana toimii jatkossa Jenni Huhtala
ja hänen työparinaan hankesuunnittelijan tehtävää hoitaa Anniina Valkonen. Anniina on toiminut
Simpukan vertaistukikoordinaattorina vuodesta
2014. Hän tuo hankkeeseen vahvaa osaamista
vertaistuen kehittämiseen sekä viestintään.

“Perhevalmennuksessa
merkityksellistä oli se, että
käsittelimme lempeydellä
vanhemman tunteita ja
pelkoja ja huolia, jotka
liittyvät lahjasoluasiaan.
Oli hienoa kuulla muiden
kokemuksia ja huomata,
ettei ole yksin.”

“Vertaistapaamisissa
on mielettömän helpottavaa puhua sellaisten ihmisten
kanssa, jotka tietävät,
mitä käyn läpi. Sillä on
suuri merkitys oman
jaksamisen kannalta.
Itsellisenä on helposti
todella yksin.”

“Kehittäjätiimin tapaamiset
ovat olleet äärettömän
antoisia. Olemme vieneet
yhdessä eteenpäin tärkeää
asiaa. Ihanaa, että hanke on
yhdistänyt kokemusasiantuntijuuden ja ammattilaiset.”

“Lahjasoluneuvonnassa
hankkeen työ on näkynyt
merkittävästi. Olen saanut
vahvistusta, että olen oikeiden
ilmiöiden äärellä neuvonnassa ja
auttamassa asiakkaita kohtaamaan
mahdollisia haasteita mentaalisesti
jo ennen niiden ilmestymistä,
ja itselleni vahvistusta työn
merkityksellisyydestä.”

“Oli ihana kuulla, että muilla
samassa tilanteessa olevilla
on samantyyppisiä ajatuksia
ja epävarmuuksiakin, vaikka
päätös hoidoista on tehty ja
tietoa on.”

lutetut ohjaajat ohjaavat perhevalmennuk
sia Helminauha-hankkeen työntekijöiden
tuella.
Ammattilaisten kanssa jatketaan tiivistä
yhteistyötä. Opiskelijoita tullaan koulutta
maan tahattoman lapsettomuuden ja lahja
soluilla lapsiperheellistymisen teemoista.
Hankkeen avulla vahvistuvat lahjasolu
perheitä kohtaavien ammattilaisten valmiu
det tukea perheitä ja tunnistaa perheiden
erityisyys.

“Vertaistapaamisesta
jäi sellainen olo, että
osallistun toistekin ja
uskon saavani siitä
tukea ja voivani sitä
myös antaa.”

“Oli hienoa saada kokea,
ettemme ole lahjasolulapsemme kanssa yksin.
Arjessa näitä kokemuksia ei
koskaan tule. Asia on tuetun
loman myötä positiivisessa
mielessä arkipäiväistynyt
entisestään.”

“Nettisivut ovat
tosi merkityksellinen
tiedonhaun alusta.
Päivitän sieltä tietoa
itselleni työhön.”

“Vertaischatin jälkeen on
aina koko loppupäivän hyvä
fiilis. On niin helppo jutella,
kun kaikki tajuavat eikä
tarvitse selittää alusta
saakka jokaista asiaa.”
Simpukka 1 | 2022
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HENKILÖHAASTATTELU

Viivi Selin alkoi ohjata vertaistukiryhmää, että
hänen merkitykselliseksi kokemansa toiminta ei
päättyisi. Empaattisesti ja kannustavasti tehty työ
toi hänelle Simpukan vuoden 2021 vapaaehtoinen
-palkinnon.

TEKSTI HANNA PARVIAINEN KUVA VIIVI SELININ KOTIALBUMI

T

amperelainen Viivi Selin tunsi keskellä syvintä lapsettomuus
kriisiä, että he ovat miehensä kanssa asian edessä yksin. Lä
hipiirissä ei ollut muita tahatonta lapsettomuutta kokeneita.
Omia tunteita ja kokemuksia oli vaikea sanoittaa muille.
– Lapsettomuus alkoi tuoda omituisia ja yllättäviä tunteita.
Aloin tuntea selittämätöntä yksinäisyyttä, kateutta ja jopa vihaa.
En osannut iloita muiden vauvauutisista, ja oma käytös alkoi tun
tua huonolta ja hävettävältä.
Selin hakeutui Simpukan ylläpitämään Tampereen lapsitoive
ryhmään. Muiden tahattomasti lapsettomien tapaaminen avasi
silmät.
– Ymmärsin, että kaikki ahdistavat ja tunnistamattomatkin
tunteet kuuluvat asiaan. Muutkin tunsivat niitä samoja tunteita.
Ryhmästä sain tukea toisten kokemuksista sekä hyviä työkaluja
vastaavien tilanteiden käsittelyyn, kiittää Selin.
Hetken ryhmässä oltuaan Selin kuuli, että ryhmän vertaisoh
jaajan oli järjesteltävä uudelleen arkeaan ja lapsitoiveryhmän
tapaamisten järjestely ei enää mahtunut kalenteriin. Selinille oli
heti selvää, että hän voisi jatkaa ohjaajana, että tärkeä vertaistuki
mahdollistuisi kaikille jatkossakin.
ILOA MUIDEN AUTTAMISESTA

Selin alkoi vetää lapsitoiveryhmää keväällä 2020. Nopeasti Sim
pukan vapaaehtoistyöstä tuli merkittävä osa elämää.
– Saan tapaamisista jaksamista omaan lapsettomuuteeni ja iloa

siitä, että saan auttaa muita. Se on tärkeää. Vertaistuki on selkeyt
tänyt myös omia ajatuksiani ja vahvistanut edelleen lapsitoivet
tamme.
Pandemia-aikana ryhmä on tavannut tautitilanteen mukaan
joko etänä tai livetapaamisilla. Tapaamistavasta riippumatta Se
lin pitää tärkeänä jokaisen ryhmäläisen kohtaamista. Toiminnan
perustana on luottamuksellinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa jo
kainen saa kertoa omasta tilanteestaan sen verran kuin haluaa.
Ryhmäläiset ovat erilaisista syistä tahattomasti lapsettomia, mutta
lapsitoive yhdistää kaikkia.
VUODEN VAPAAEHTOINEN

Suurella sydämellä tehty työ ei jäänyt huomaamatta: Simpukka
valitsi Selinin Simpukan vuoden 2021 vapaaehtoinen -palkinnon
saajaksi. Valinta tehtiin yleisöehdotusten perusteella.
Seliniä kuvattiin ehdotuksissa muun muassa vertaistoiminnan
kantavaksi voimaksi, kannustavaksi, empaattiseksi, harkitsevaksi
ja koko sydämellä mukana olevaksi. Hänen organisoimien tapaa
misten kiitettiin olevan valonpilkahdus ahdistuksen ja epävar
muuden keskellä.
– Olin yllättynyt ja liikuttunut valinnasta. Aloin ihan itkeä, kun
kuulin siitä. Valinta oli iso asia, Selin iloitsee.
Selin osallistui viime kesänä Maaseudun terveys- ja lomahuol
to ry:n Simpukalle myöntämälle tuetulle lomalle. Hän toimi tahat
tomasti lapsettomien lomalla vertaistoimijana. Vuoden vapaaeh
toisen valinnan ehdotuksissa kiiteltiin myös Selinin intensiivistä
läsnäoloa ja osallistujien yhteydenpidon mahdollistamista loman
jälkeenkin.
– Loma oli upea leirikokemus, jollaista aikuiset eivät usein saa
kokea. Lomalla oli ihana porukka, jonka kanssa kävimme kipeitä
kin keskusteluja. Saimme olla rauhassa luonnon keskellä paikas
sa, jossa ei näkynyt ollenkaan lapsia.
Selinin haave on, että jokainen tahattoman lapsettomuuden
kohtaava olisi tietoinen Simpukan vertaistuesta. Kannattaa ottaa
rohkeasti yhteyttä Simpukan vertaisryhmiin.

Viivi aloitti helmikuussa työskentelyn
Simpukan vertaistukikoordinaattorina!
Lue lisää sivulta 34!

Tamperelainen Viivi Selin löysi Simpukan
vertaisryhmät lapsettomuuden surun ollessa
syvimmillään. Simpukan vapaaehtoistyö alkoi
nopeasti tuntua omalta jutulta, joka toi iloa
arkeen.
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Katso vertaistukiryhmien
yhteystiedot
sivulta 38.

LAHJOITA
SIMPUKALLE

Lahjoittamalla tuet Simpukan
toimintaa tahatonta lapsettomuutta
kokeneiden hyväksi
TEE LAHJOITUS SIMPUKKAYHDISTYKSELLE TILISIIRTONA:
1. Merkitse saajaksi Lapsettomien
yhdistys Simpukka ry
2. Kirjoita tilinumero IBAN:
FI18 4726 0010 1564 25
3. Kirjoita viitteeseen ”Lahjoitus”

TEE LAHJOITUS SIMPUKKAYHDISTYKSELLE MOBILEPAYLLA:

1. Kirjaudu MobilePaysovellukseen.
2. Valitse haluamasi summa ja
syötä numero 42937.
3. Lisää kommentti ”Lahjoitus”.

Luvan saaja: Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero ja pvm: RA/2021/606 01.05.2021
Toimeenpanoalue: Koko maa, poislukien Ahvenanmaa
Käytännön toimeenpanija: Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
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UUTISKATSAUS

KOONNUT SATU RAUTAKALLIO-HOKKANEN

UUTISKATSAUS
IT-yhtiön TES:
lapsettomuushoitojen ajalta
palkkaa

D

igitaalisen muutoksen asiantunti
ja Gofore Oyj on linjannut yritys
kohtaiseen työehtosopimukseensa
(TES) palkanmaksun lapsettomuushoito
jen ajalta. TESin mukaan lähtökohtaisesti
työntekijä saa palkan normaalisti siltä ajal
ta, kun käy joko itse tai puolisonsa kanssa
lapsettomuushoidoissa tai on niistä johtu
van työkyvyttömyyden vuoksi estynyt teke
mästä työtään.
Tammikuussa julkaistua työehtosopi
musta rakennettiin yhteistyössä luottamus
henkilöiden, työntekijöiden ja ammatti
liittojen edustajien kanssa. Simpukka oli
mukana tahattoman lapsettomuuden asian
tuntijaorganisaationa.

Kyseessä on yrityksen ensimmäinen
oma yrityskohtainen työehtosopimus. Sen
piirissä on noin 700 konsernin työntekijää
Suomessa.
– Työehtosopimuksemme perusperiaate
on, että työehdot heijastelevat mahdolli
simman hyvin kulttuuriamme. Sisällössä
korostuvat joustavuus ja luottamus, jotka
kertovat ihmiskäsityksestämme, sanoo Go
foren toimitusjohtaja Mikael Nylund.
Simpukka-yhdistys, 12.1.2022

Suorat linkit alkuperäisiin artikkeleihin
löytyvät kotisivuiltamme polusta
simpukka.info-> Tietoa -> Uutiskatsaukset

Uusi-Seelanti muokkaa
sijaissynnytyslakiaan

U

uden-Seelannin sijaissynnytyslaki
sisältää vain kaksi säännöstä: Si
jaissynnytystä ei pidetä laittomana,
mutta lääke- ja lakikulujen lisäksi mitään
muuta korvausta ei saa maksaa. Sijaissyn
nytyspalveluja ei saa mainostaa.
Nämä säännökset lisättiin hedelmöitys
hoitolakiin vuonna 2004. Klinikat joutuvat
aina pyytämään etukäteen luvan viran
omaiselta, kun sijaissynnytyshoitoa suun
nitellaan. Koska sijaissynnytyksen van
hemmuuteen ja vanhemmuuden siirtoon
ei ole omaa säännöstä, on siihen tähän asti
sovellettu lasten oikeuksien ja adoption
säännöksiä. Tuomarit ovat turhautuneita,
koska kyseiset säännökset palvelevat huo
nosti sijaissynnytysasioissa.
Vuonna 2019 yli 32 000 uusiseelantilais
ta allekirjoitti vetoomuksen lain uudistami
sesta. Vedos on työn alla. Luonnoksessa on
kirjattu viisi asiaa: sijaissynnyttäjän oma
suostumus, hakijoiden kelpoisuus, lapsen
hyvinvoinnin ja etujen huolehtiminen, pää
töksen väliaikaisuus tai lopullisuus ja so
siaalityöntekijän lausunnon tarve. Syksyllä
uuden luonnoksen arvioitiin menevän mi
nisteriön käsittelyyn tämän vuoden alku
puolella.
Bionews, 27.9.2021

Portugalissa sijaissynnytyslaki etenee jälleen

P

ortugalissa sijaissynnytyslaki hyväk
syttiin vuonna 2016 ja se tuli voi
maan 2017. Maan korkein oikeus
vaati lakiin kuitenkin muutoksen ennen
parlamentin käsittelyä, joten laki vietiin
korkeimpaan oikeuteen vuonna 2018. Täl
löin se julistettiin perustuslain vastaiseksi
vuoden 2021 marraskuuhun asti.
Parlamentti on nyt hyväksynyt pitkään
tekeillä olleen lain ei-kaupallisen sijaissyn
nyttäjän käyttämisestä. Sijaissynnyttäjällä
on lapsen syntymän jälkeen 20 päivää aikaa
päättää pitääkö hän lapsen itse vai ei. Laki
vaatii vielä presidentin hyväksynnän.
Republicworld.com, 27.11.2021
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Skotlanti antaa
toistaiseksi hoitoja
vain rokotetuille

Yhdysvaltojen ensimmäinen
koeputkilapsi täytti
40 vuotta

B

L

ritanniassa tehtyjen viimeisimpien
tutkimusten perusteella raskaana ole
vat naiset ovat koronan riskiryhmää.
Tehohoitoon joutuneista raskaana olevista
naisista 98 prosenttia on ollut rokottamat
tomia, ja rokottamattomia äitejä ja heidän
lapsiaan on myös kuollut koronaan. Tämän
vuoksi Skotlannin hallitus päätti joulukuus
sa edellyttää kaikilta hedelmöityshoitoihin
tulevilta naisilta vähintään kahta otettua
rokotetta. Päätöksessä taataan, että naiset,
joiden hoitoja nyt lykätään, saavat jatko
aikaa hoidoilleen. Esimerkiksi niille, joilla
ikäraja ylittyy odotteluaikana, taataan hoi
toihin pääsy myöhemmin.
Skotlannin hallituksen kotisivut, 7.1.2022

Victoriassa kaikki
hoidot tauolle

A

ustraliassa Victorian osavaltion
terveysministeri ilmoitti 6. tammi
kuuta, että kaikki kiireettömät hoi
dot, mukaan lukien lapsettomuushoidot,
Melbournen ja sen lähialueen sairaaloissa
laitetaan tauolle omikronin vuoksi 12. tam
mikuuta lähtien.
Sulku kestää kolme kuukautta ja se
koskee kaikkia uusia hoitoja. Jo aloitetut
lapsettomuushoidot voidaan tehdä lop
puun suunnitellun mukaisesti. Muut maan
osavaltioista jatkavat hoitoja normaaliin
tapaan.
Pääministeri Scott Morrisonin mukaan
maan valtioneuvosto on linjannut, että lap
settomuushoitoja ei lasketa kiireettömiksi
hoidoiksi ja siten niitä pitäisi jatkaa. Hän
kuitenkin sanoo ymmärtävänsä, että halli
tus on tehnyt tämän erittäin vaikean valin
nan alueen sairaaloiden suuren kuormituk
sen takia.
The Guardian, 19.1.2022

ouise Brown syntyi vuonna 1978
Britanniassa ja oli maailman ensim
mäinen koeputkilapsi. Yhdysvaltojen
ensimmäinen koeputkilapsi Elizabeth Jordon Carr syntyi 28.12.1982. Hän oli maa
ilman 15. koeputkihoidoilla syntynyt lapsi.
Koeputkihoidot herättivät aikoinaan mo
nenlaisia eettisiä keskusteluja. Elizabethkin
kertoo saaneensa, ja saavansa yhä, hyvin
ikäviä kommentteja asiasta. Hän vietti
joulu
kuussa 40-vuotispäiväänsä ja kertoi

...

haastattelussa, miten julkisuus on vaikutta
nut hänen elämäänsä.
– Olen aina tiennyt, että olen hoitojen
puolestapuhuja, joten minun on pitänyt
aina käyttäytyä kunnolla, olla sujuvapu
heinen ja kommunikoida vaikuttavasti. En
voinut koskaan käyttäytyä huonosti tai olla
kapinallinen. Tiesin, että kaikkea tekemis
täni tarkkaillaan, hän muistelee.
Daily Mail, 28.12.2021

Syntyvyyden lasku voi johtua
fossiilisista polttoaineista

S

yntyvyyden laskua selitetään usein
sosioekonomisilla tekijöillä kuten
lasten hankkimisen lykkäämisellä,
aborteilla, ehkäisyllä ja naisten yhteiskun
nallisen aseman muutoksella. Kerätty tieto
osoittaa kuitenkin, että syntyvyys laski jo
ennen ehkäisypillerin tuloa ja että aborttilu
vutkin ovat vuosien myötä laskeneet.
Keskenmenojen määrä sen sijaan nou
see vuosittain yhdellä-kahdella prosentilla.
Lapsettomuuden lisääntyminen biologisis
ta syistä, kuten kivessyövästä tai huonosta
siittiö- ja munasolulaadusta, on myös li
sääntymässä. Tätä kehityssuuntaa ei voida

selittää geneettisillä syillä, sillä evoluutio
vaatii pitemmän ajan ja useamman suku
polven.
Tanskalaistutkijat kehottavat tekemän
sä tutkimuksen perusteella tiedeyhteisöä
kääntämään katseensa fossiilisten poltto
aineiden kemiallisiin saasteisiin. Niitä voi
daan löytää ihmisen verestä, virtsasta, sie
mennesteestä, istukasta, äidinmaidosta ja
rasvakudoksista. Eläinkokeissa on todettu,
että raskauden alku on erityisen herkkää ai
kaa, jota kemikaalit voivat häiritä.
The Guardian, 15.12.2021

Homeopaattinen yhdistys joutui
poistamaan mainoksensa

B

ritanniassa mainosalan organisaa
tio Advertising Standards Authority
(ASA) on puuttunut homeopaattisen
yhdistyksen kotisivuilla olevaan mainok
seen. Mainoksessa on linkkejä artikkelei
hin, joissa viitataan masennuksen, diabe
teksen ja lapsettomuuden hoitoon. ASA:n
mukaan mainonta ei saa kehottaa luopu
maan hoidoista, joihin pitäisi etsiä lääketie
teellistä apua.

Homeopaattisen yhdistyksen mukaan
artikkelit oli rekisteröityjen yleislääkärei
den kirjoittamia ja ne oli tarkoitettu yleises
ti informatiiviseksi yleisölle. ASA perus
teli päätöstä sillä, että homeopatiaa voivat
harjoittaa myös muut kuin rekisteröidyt
lääkärit. Silloin vaarana voi olla, että ku
luttajaa neuvoo myös henkilö, joka ei ole
terveydenhoidon ammattilainen.
Daily Mail, 19.5.2021
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VERTAISTUKI

KOONNUT ANNIINA VALKONEN JA JENNI HUHTALA

H E L MIT YYPPI

O

len Laura, Tampereen itsellisten
ryhmän vertaistoimija ja pienen ty
tön itsellinen äiti.

Haaveilen myös mahdollisuudesta upottaa
vielä varpaat rantahiekkaan jossain lämpi
mässä ihmisten ympäröimänä.

Ryhdyin vertaistoimijaksi, koska olen
itse saanut vertaistuesta niin paljon hyvää
elämääni.

Haluaisin sanoa kaikille vertaistukea kai
paaville, että ota rohkeasti yhteyttä ja tule
mukaan vertaistukitoimintaan. Vertaistuki
ryhmästä saa parhaassa tapauksessa itsel
leen myös hyviä ystäviä!

Elämässä tärkeitä asioita ovat perhe ja
ystävät sekä musiikki.
Saan voimaa tärkeistä ihmisistä ympäril
läni ja lapsen kanssa vietetyistä yhteisistä
hetkistä.

VERTAISTOIMIJOIDEN
KOULUTUSPÄIVÄ 12.3.2022

Jos vastaus on kyllä, kerro meille
toiveesi, niin otamme yhteyttä. Et
simme eri elämäntilanteissa olevia
tahattomasti lapsettomia ympäri
Suomea. Autamme juuri sinulle
sopivien vertaistapaamisten järjes
tämisessä. Tarjoamme tehtävään
tukea, opastusta ja koulutusta.
OTA YHTEYTTÄ VERTAISTUKIKOORDINAATTORIIN
JA TULE MUKAAN!

SYKE-VERKOSTOSSA TAPAHTUU

Vertaistoimijoiden koulutuspäivä järjeste
tään la 12.3.2022 klo 10–14.30 etänä Zoo
min välityksellä. Koulutus on tarkoitettu
kaikille Simpukan ja Helminauha-hankkeen
vertaistoimijoille, kuten vertaistukiryh
mien vertais
toimijoille, verkkovertaisille,
chat-ohjaajille, parisuhdetoiminnassa mu
kana oleville sekä vertaistoimijuudesta kiin
nostuneille.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen löytyvät
Simpukan verkkosivuilta simpukka.info/
ajankohtaista.

SYKE-verkosto on lopullisesti lapsettomien yhteisö.

VERTAISTUKEA KOHDUTTOMILLE

SYKE-päivä järjestetään lauantaina 21.5.
kasvokkain tai verkon välityksellä. Mer
kitse päivä jo kalenteriisi!

Kohtuuttomat-verkosto on synnynnäisesti
kohduttomille tai kohdunpoiston läpikäy
neille, jotka kaipaavat vertaistukea lapset
tomuuteen.
Lisätietoja toiminnasta kohtuuttomat.
simpukka@gmail.com.

VERTAISTUKIKOORDINAATTORIKSI VIIVI SELIN

Viivi Selin aloitti 1.2. Simpukan vertaistukikoordinaattorina, kun aiemmin teh
tävässä työskennellyt Anniina Valkonen siirtyi Helminauha-hankkeen hanke
suunnittelijaksi. Kyseessä on kolmen vuoden määräaikaisuus.
Viivi toimi aiemmin Simpukan vapaaehtoisena vertaistoimijana, ja hänet va
littiin Simpukan vuoden 2021 vapaaehtoiseksi. Lue Viivin haastattelu sivulta 30.
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MITÄ: Tampereen itsellisten
vertaisryhmään ovat tervetulleita
itsellisesti lahjasoluilla lasta toi
vovat ja lapsen saaneet itselliset
äidit. Ryhmä tapaa Zoomissa ja
kasvokkain, jos mahdollista.
MIKSI: Vertaistuessa parasta
on yhteisten asioiden jakaminen
ihmisten kanssa, jotka tietävät
mistä puhut ja mitä olet kokenut.
On hienoa olla osa porukkaa,
joka aidosti kannustaa ja tukee
toisiaan saman asian äärellä.

Tulevaisuudessa haluaisin olla omalta
osaltani edistämässä avointa keskustelua
lapsettomuudesta ja tekemässä itsellisten
perhemuotoa näkyvämmäksi.

Tule Simpukan vapaaehtoiseksi!
Haluatko keskustella lapsettomuudesta muiden samaa kokevien kanssa? Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta?

KUKA: Laura toimii Tampereen
itsellisten vertaisryhmän vetäjä
nä.

SYKE-keskustelut on sarja sykeläisten
kesken videoituja keskusteluja, joissa lo
pullista lapsettomuutta pohdiskellaan eri
teemoilla. Sarjan toinen osa julkaistaan
Simpukan YouTube-kanavalla lauantai
na 19.3.
SydänSimpukat tarjoaa vertaistukea lap
senlapsettomuuden kokemukseen. Tapaa
miset löytyvät verkkosivujen tapahtuma
kalenterista.

SYKE-verkoston Facebook-ryhmässä on
myös mahdollisuus osallistua kirjapiiriin
sekä verkoston omaan joogaan.
Lisätietoa
syke.simpukka@gmail.com

Ota yhteyttä!
Vertaistukikoordinaattori
Viivi Selin
viivi@simpukka.info
p. 040 5325 390
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KOLUMNI

Mio Kivelä
Simpukan vapaaehtoinen kirjoittaa tahattomasta
lapsettomuudesta miehen ja transsukupuolisen
näkökulmasta kuitenkin tavalla, joka koskettaa
myös monesta muusta näkökulmasta teemaa
katsovia.

K

atselin somessa valokuvia raskaana olevista transmiehistä
ja muista maskuliineista. Kuinka hyvää olisikaan tehnyt
nähdä niitä jo aiemmin. Kuinka hyvää se voisi tehdäkään
monelle meistä. Joskus nimittäin tuntuu, että ollakseen tässä maa
ilmassa jotain sukupuolta tulisi voida saada lapsia tietyllä tavalla.
Naiseus solmitaan raskaana olemiseen ja synnyttämiseen.
Varmasti liiankin moni meistä on kuullut, kuinka juuri se tekisi
naisesta naisen tai ainakin kokonaisemman sellaisen. Mies taas
nähdään siittäjänä ja siittiöt sekä hedelmöittämisen kyky kuin
mieheyden mittana.
Ei ole kerta tai toinenkaan, kun jossain on korostettu toisen
miehuutta heittämällä vitsiä, että tämä saa naisen raskaaksi vaikka
vain katseellaan.
Tästä kummallisesta lisääntymiskyvyn ja sukupuolen yhteen
kietomisesta tunnutaan pitävän kiinni, vaikka se kaataa monia ih
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misiä mukanaan. Transihmisiltä vaaditaan todistusta lisääntymis
kyvyttömyydestä ennen sukupuolen juridista vahvistamista.
Ajatellaan, ettei esimerkiksi mies saisi synnyttää, sillä sehän on
jotain, joka tekee naisesta naisen.
Me sukupuolivähemmistöihin kuuluvat emme kuitenkaan ole
ainoita, jotka kärsivät sukupuolen ja lisääntymiskyvyn yhteen
solmimisesta. Olen kuullut monet tarinat myös cissukupuolisista
naisista ja miehistä, jotka tahattoman lapsettomuuden äärellä ovat
kaiken muun surun ja kivun keskellä joutuneet kysymään itsel
tään, että olenko nyt vähemmän mies tai vähemmän nainen.
Et ole. Enkä ole minäkään.
Vanhemmuus, sen puute tai muoto ei määrittele sukupuoltam
me. Me tiedämme ja määrittelemme sen itse. Sinun sukupuolesi ei
katoa tai ole vähemmän lapsettomuuden myötä, vaikka tiedän, että
siltä voikin joskus tuntua. Sukupuolesi on omasi. Tästä kaikesta
irrallinen, vaikka siihen kytketty.
Tahattoman lapsettomuuden käsittelemisessä on jo itsessään
paljon. Toivottavasti joskus siihen ei enää kytkettäisi mitään tur
haa lisäpainoksi harteillemme.

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

...

LAPSETTOMUUTEEN PEREHTYNEITÄ TERAPEUTTEJA
Tarkemmat tiedot kotisivuiltamme: simpukka.info ->Tukea-> Lapsettomuusterapeutteja
EKENÄS/TAMMISAARI
Bodil Strandström
Sjukskötare, lösningsinriktad terapeut
Mottagning: Trollbergsvägen 12,
Ekenäs, måndagar och onsdagar
Tidsbokning: 040 555 4912,
bstrandstrom@gmail.com
ESPOO
Kirsi Juutilainen
Psykoterapeutti (varhaislapsuuden
vuorovaikutuspsykoterapia ET,
paripsykoterapiakoulutus 2011-2014)
Yhteystiedot: p. 044 5544 210,
Soukanahde 7,
kirsi.juutilainen@vauvaperhetyo.fi
vauvaperhetyo.fi
HELSINKI
Kirsi Juutilainen
Psykoterapeutti (varhaislapsuuden
vuorovaikutuspsykoterapia ET,
paripsykoterapiakoulutus 2011–2014)
Yhteystiedot: p. 09 7510 1000,
Lääkäriasema Femeda, Kalevankatu 9
femeda.fi
Leena Nissinen
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja
Yhteystiedot: 040 7271 914,
Eteläinen Hesperiankatu 22 A2, Helsinki
etunimi.sukunimi@acoma.fi,
acoma.fi
Auli Rihkanen-Suihko
YTM, laillistettu psykologi ja
psykoterapeutti (KELA, Valvira)
Yhteystiedot: Eiran lääkäriasema,
ajanvaraus internetissä
(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
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,
tunnetila.net
Nilsiänkatu 11–13, 3.krs, ovi 7,
00510 Helsinki

Outi Ansamaa
Kätilö-terveydenhoitaja, seksologi,
psykoterapeutti
(ET paripsykoterapiakoulutus)
Ajanvaraus: Mehiläinen Felicitasklinikka p. 09 6122 75,
Femeda Kalevankatu 9A,
p. 09 7510 1000,
Väestöliitto p. 09 2280 5267
Tiina Ahonen
Perhe- ja paripsykoterapeutti
(KELA, Valvira)
Perhe- ja pariterapiakouluttaja,
työnohjaaja
Ajanvaraus: Mehiläinen Felicitasklinikka, 010 414 6550
Terhi Vihko
Psykologi, psykoterapeutti
(Valvira, Kela)
Yhteystiedot:
Annankatu 16 B, 00120 Helsinki
Ajanvaraus:terhi.vihko@gmail.com,
tai 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@fertinova.fi
tai 020 747 9314
Ihmisen jälki
Valpuri Kallasmaa
Seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja,
lapsettomuuskätilö
Vastaanotto: Nuijamiestentie 5 C, 00400
Helsinki
Ajanvaraus: valpuri@ihmisenjalki.fi
Ajat ja hinnat: ihmisenjalki.fi
Jenni Huhtala
Psykoterapeutti (Valvira), erityistason
perheterapeutti (Kela), pari- ja
seksuaaliterapeutti
Vastaanotto: Tmi Jenni Huhtala Vallilassa
Helsingissä, ajanvaraukset sähköpostitse
Ajanvaraus:
psykoterapeutti@jennihuhtala.net
tai 045 3235 319 tai Minduun kautta.
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
mindcatching.fi.
Simpukan jäsenille yksilötapaamisen
ensikäynti -50 % ja
parikäynneistä aina -10 %.

KUOPIO
Eveliina Ulvinen
Psykologi
Yhteydenotot toimistonumerosta
010 2712 934
eveliina.ulvinen@coronaria.fi
Coronaria Tietotaito Oy,
Tulliportinkatu 25, Kuopio
Katariina Ala-Karjanmaa (31.5.2022 asti)
Psykologi, psykoterapeutti
Yhteydenotot toimistonumerosta
010 2712 934
katariina.ala-karjanmaa @coronaria.fi
Coronaria Tietotaito Oy,
Tulliportinkatu 25, Kuopio
OULU
Merja Järviö
Psykoterapeutti (Valvira),
pari- ja perhepsykoterapeutti (KELA),
seksuaalineuvoja, lahjasoluneuvoja
Vastaanotto: Gynova Oy,
Koulukatu 41, 5.krs, Oulu
Yhteystiedot: 041 3180 088,
merja.jarvioj@icloud.com
Tiina Ahonen
Perhe- ja paripsykoterapeutti (KELA, Valvira)
Perhe-ja pariterapiakouluttaja,
työnohjaaja
Ajanvaraus: Mehiläinen Felicitasklinikka, 010 414 6550
ROVANIEMI
Paula Yliniemi
Psykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti
Yhteystiedot: 040 7248 061,
Lapin perheklinikka, Kansankatu 9,
Rovaniemi
TAMPERE
Mirka Paavilainen
Laillistettu psykologi, psykoterapeutti,
seksuaalineuvoja
Vastaanotto: Ovumia perheklinikka,
Biokatu 12, Finn-Medi 5, 33520 Tampere.
Ajanvaraus: 0400 3832 08,
muut tiedustelut
mirka.paavilainen@ovumia.fi
TURKU
Solmukohta
Riikka Koskela
sosiaalityöntekijä, pari- ja
perhepsykoterapeutti (KELA, Valvira)
p. 040 8204 296
Yhteystiedot:
etunimi.sukunimi@solmukohta.fi,
solmukohta.fi
Vastaanotto:
Aninkaistenkatu 14 B 32, 5.krs.,Turku
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TULEVIA VAPAAEHTOISTEN
KOULUTUKSIA
V
● ertaistoimijoiden koulutuspäivä
12.3.2022. Lisätietoa vertaistukiaukeamalla sivulla 34–35.
Facebook-moderaattoreiden
koulutus 21.4.2022 klo 18–20
etänä Zoomin välityksellä.
Vapaaehtoisten koulutuspäivä 8.10.2022
Chat-ohjaajien koulutus 9.11.2022
klo 17–20 etänä Zoomin välityksellä.
Lisätietoa tulevista koulutuksista
vertaistukikoordinaattorilta ja verkkosivuilla
simpukka.info/ajankohtaista.

TAPAHTUMIA
VERKKOLUENNOT
Osallistumislinkit löytyvät osoitteesta simpukka.info/yhdistys/tapahtumakalenteri/.
Ti 3.5. klo 18–19 Kun elämä jatkuu ilman
lapsia - lopulliseen lapsettomuuteen sopeutuminen. Asiantuntijana psykologi ja
psykoterapeutti Mirka Paavilainen.
Ke 4.5. klo 18–19 Hedelmöityshoidot
julkisella sektorilla. Asiantuntijana Katja
Ahinko LT, naistentautien ja synnytysten
erikoislääkäri, lisääntymislääketieteen
erityispätevyys
To 5.5. klo 18–19 Lapsettomuuden jättämä varjo - äidiksi tulo lapsettomuuden
jälkeen. Asiantuntijana kasvatustieteen
tohtori Siru Lehto.
La 15.10. klo 12–13 Keskenmenon kokeneiden päivän luento. Keskenmeno on
psyykkinen kriisi - työkaluja keskenmenon
kokeneelle. Psykologi ja psykoterapeutti
Mirka Paavilainen.

HELMINAUHA

VERTAISRYHMIEN YHTEYSTIEDOT
HELSINKI
1) Lapsettomien lapsitoive -vertaisryhmä
on tauolla. Lisätietoa vertaistukikoordinaattorilta.
2) Lapsellisten lapsettomien vertaisryhmä:
helsinki.lapselliset.simpukka@gmail.com
3) Helminauharyhmä: helsinki.helminauha.
simpukka@gmail.com
4) Itsellisten ja/tai sateenkaarevien lapsi
toiveryhmä: helsinki.itselliset.simpukka@
gmail.com

TURKU
1) Lapsettomien lapsitoive -vertaisryhmä
on tauolla. Lisätietoa vertaistukikoordinaattorilta.
2) Helminauharyhmä: turku.helminauha.
simpukka@gmail.com

JYVÄSKYLÄ
1) Lapsellisten lapsettomien vertaisryhmä:
jyvaskyla.lapselliset.simpukka@gmail.com
2) Helminauharyhmä: jyvaskyla.
helminauha.simpukka@gmail.com

Kohtuuttomat
Kohtuuttomat on synnynnäisesti kohduttomille tai kohdunpoiston läpikäyneille,
jotka kaipaavat vertaistukea lapsettomuuteen. Lisätietoja toiminnasta: kohtuuttomat.
simpukka@gmail.com.

LAPPEENRANTA
Lapsettomien lapsitoive -vertaisryhmä:
lappeenranta.simpukka@gmail.com
KOKKOLA
Eri elämäntilanteessa olevien lapsettomien vertaisryhmä: kokkola.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) SYKE-vertaisryhmä lopullisesti lapsetto
mille: tampere.syke.simpukka@gmail.com
3) Helminauha-ryhmä:
tampere.helminauha.simpukka@gmail.com
4) Itsellisten ryhmä itsellisesti
lasta toivoville ja lapsen saaneille.
Lisätietoja tapaamisista:
tampere.itselliset.simpukka@gmail.com

Helminauha-hankkeen tulevista tapahtumista löydät tiedon hankkeen verkkosivuilta
helminauha.info.

VERTAISTAPAHTUMA LAPSENSA MENETTÄNEILLE
Ke 11.5. klo 17–18 vertaisilta lapsettomuutta kokeville, joiden lapsi on syntynyt kuolleena tai
joilla lapsen menetys on tapahtunut syntymässä tai pian syntymän jälkeen. Tapaaminen järjestetään etänä verkon välityksellä. Yhteistyössä Käpy ry;n kanssa. Lisätietoa vertaistukikoordinaattorilta.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
HUHTIKUUSSA
Simpukan kevätkokous järjestetään torstaina
28.4.2022. Paikan päälle tulijoille on kahvitus
alkaen kello 16.30.
Kokous pidetään Simpukan toimistolla osoitteessa Kalevantie 7 C, Tampere. Osallistua voi
myös Zoomissa. Kokous alkaa kello 17.
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
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kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään edellisen vuoden
vuosikertomus
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan
lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
9. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!

VIRRAT
Eri elämäntilanteessa olevien lapsettomien
vertaisryhmä: virrat.simpukka@gmail.com
VERTAISTUKEA VALTAKUNNALLISESTI

Odottavien vertaistoiminta
Odottavien vertaistoiminta on tarkoitettu
lapsettomuutta kokeneille, jotka ovat raskaana. helsinki.odottajat.simpukka
@gmail.com
SYKE-verkosto
SYKE-verkosto on Simpukan yksin ja kaksin
elävien, lopullisesti lapsettomien yhteisö.
Lisätietoa toiminnasta:
syke.simpukka@gmail.com
Sydänsimpukat
Vertaistukea lopullisesti lapsettomille, joilla on lapsenlapsettomuuden kokemus.
Lisätietoa tapaamisista vertaistukikoordinaattorilta.

LIITY
JÄSENEKSI
Verkkokaupassa:
simpukka.info/tuote-osasto/jasenyys/
L
● omakkeella:
simpukka.info/liity-jaseneksi/
S
● ähköpostitse: jasenasiat@simpukka.info
JÄSENMAKSUT VUONNA 2022
3
● 0 euroa / henkilö
3
● 5 euroa / pariskunta
5
● euroa / perhejäsen
(jos perheessä on jo henkilöjäsen)
4
● 0 euroa / koko perhe
1● 0 euroa / kannatusjäsenmaksu
35 euroa / ammattilaisjäsen
7
● 5 euroa / kannatusyhteisö
3
● 00 euroa / ainaisjäsen
3
● 50 euroa / ainaisjäsen, pariskunta
Ilmoita osoitteenmuutoksesta
jasenasiat@simpukka.info

YHTEYSTIEDOT

...

SEURAAVASSA SIMPUKASSA

TOIMINNALLE HYVÄT
EDELLYTYKSET
Simpukan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskukselta (STEA) saama yleis
avustus mahdollistaa toiminnan jatkumisen
nykyisellään. Simpukka sai myös Paikka auki
-rahoituksen työttömän nuoren tai osatyökykyisen palkkaamiseen. Helminauha-hanke
sai jatkorahoituksen vuosille 2022–2024.

Simpukka-lehti 2/2022 ilmestyy kesäkuussa.
Lehden teemana on yhteiskunta.
Tule mukaan lehden toimituskuntaan!
Ota yhteyttä: hanna.parviainen@simpukka.info.
Mitä mieltä olet Simpukka-lehdestä?
Vastaa lehtikyselyyn:
https://q.surveypal.com/Lehtikysely_2022

Voit ottaa yhteyttä keneen tahansa meistä, olemme Simpukassa sinua varten!
Jos et tiedä kenelle viestisi kohdentaisit, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen
simpukka@simpukka.info tai soittaa numeroon 0400 844 823.

PIIA SAVIO
Toiminnanjohtaja
Edunvalvonta, vaikuttaminen,
verkostot, Simpukka-lehden
päätoimittajuus ja
asiantuntijaluennot.
040 480 8676,
piia.savio@simpukka.info

HANNA PARVIAINEN
Viestintäsuunnittelija
Viestintä ja tiedotus,
Simpukka-lehden koordinointi
ja mediayhteistyö.
045 787 64464,
hanna.parviainen
@simpukka.info

VIIVI SELIN
Vertaistukikoordinaattori
Vertaistuen koordinointi,
vertaistoimijoiden tuki ja
koulutus, parisuhdetoiminta
ja verkkovertaistuki.
040 532 5390,
viivi.selin@simpukka.info

LAURA HIRVONEN
Järjestötyöntekijä
Vertaischattien koordinointi
ja vaikuttajatoiminta.
045 783 41772,
laura.hirvonen
@simpukka.info

SATU RAUTAKALLIO-HOKKANEN
Järjestösihteeri
Jäsenasiat, Simpukka-lehden
ilmoitusmyynti, kotisivut,
materiaalitilaukset ja
kansainvälinen yhteistyö.
0400 844 823,
satu.rautakallio-hokkanen
@simpukka.info

JENNI HUHTALA
Hankevastaava,
Helminauha-hanke
Ammattilaisyhteistyö,
verkostot ja viestintä.
040 532 3010,
jenni.huhtala
@simpukka.info

ANNIINA VALKONEN
Hankesuunnittelija,
Helminauha-hanke
Lahjasoluperheiden
vertaistuen koordinointi,
perhevalmennus
ja neuvonta.
045 787 35433,
anniina.valkonen
@simpukka.info

SEURAA SIMPUKKAA SOMESSA:
Facebook: Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Twitter: Simpukka-yhdistys
Instagram: simpukkary
Helmiä-blogi: simpukka.info/blogi
Youtube: Simpukka ry

LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY
Kalevantie 7 C,
33100 Tampere
0400 844 823,
simpukka@simpukka.info
simpukka.info
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HUOMENNA SE
VOI OLLA TOTTA.
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Lapsettomuutta voidaan hoitaa. Yksilölliset hoitomenetelmämme ja kokeneet asiantuntijamme ovat
täyttäneet jo tuhansien toiveet omasta lapsesta.
Jos oma tilanteesi askarruttaa, käänny epäröimättä
puoleemme. Sydämellisesti tervetuloa.

Felicitas Mehiläinen
Helsinki • Lappeenranta • Oulu • Turku
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