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   Toivorikasta vuotta 2014 toivottaa
   Heidi

Tällä palstalla seurataan vuorotellen kahden perheen odotusta. Mimulle on tulossa toinen lapsi  

kansainvälisen adoption kautta. Heidi odottaa ensimmäistä lastaan, joka adoptoidaan kotimaasta. 

Valoa kohti

VUOSI VAIHTUI erittäin positiivisella mielellä, 
koska kuulimme jotain todella hienoa en-
nen joulua. Eräs tuttu pariskunta oli saa-
nut adoptiolapsen. Tähän mennessä en ole 
osannut iloita toisten vauvauutisista, mut-
ta tämä oli jotain muuta. Koin suunnatonta 
iloa siitä, että joku samanlaisessa tilanteessa 
oleva oli saanut näin suuren lahjan. Vieläpä 
ennen joulua. 

Joulut ovat minulle raskasta aikaa, kos-
ka silloin haave omasta lapsesta on voimak-
kaimmillaan. Monet puhuvat siitä, kuinka 
lapset tekevät joulun. Tällä viitataan siihen, 
kuinka ihanaa on seurata lasten riemua, kun 
he jännittävät joulun tuloa ja avaavat paket-
teja. Tämä kaikki meiltä vielä puuttuu. Kui-
tenkin edellinen joulu oli mitä parhain, sillä 
iloitsin aidosti toisten onnesta.

EDESSÄ ON KIIREINEn kevät työrintamalla. 
Odotusaikaamme keventää myös koiran 
kanssa puuhailu. Käymme erilaisilla kurs-
seilla ja yritämme kouluttaa koiraa par-
haamme mukaan. Tässäkin kytee ajatus, 
joka liittyy lapseen. Olisihan se nimittäin 
mukavaa, että kun vauvauutiset joskus saa-
puvat, koiramme kävelisi nätisti vetämättä 
hihnassa. Se helpottaisi lapsiperheen arjen 
sujumista. 

Toukokuussa osallistumme jo toista ker-
taa adoptioneuvonnan vuositapaamiseen. 
Kuulen mielellään arviot adoptio-odotus-
aikojen kestoista. Tuttavallamme odotus oli 
kestänyt neljä ja puoli vuotta. Malttamatto-
mana olen laskeskellut, milloin meitä onnis-
taisi, jos odotusaika olisi sama. Oma pro-

sessimme alkoi 2011. Ymmärrän toki, että 
kesto voi olla mitä vaan, mutta tämä antaa 
toivoa oman adoption edistymisestä.

ONNEKSI PITKÄÄ vartomista helpottaakseen 
voi suunnitella lomareissuja, niin lyhyitä 
kuin pidempiäkin.  Ensi kesänä minulla on 
neljän viikon kesäloma ensimmäistä kertaa 
moneen vuoteen. Aika menee joutuisam-
min, kun on jotain mukavaa odotettavaa 
lähitulevaisuudessa. Tutustuminen uusiin 
paikkoihin antaa voimia ja auttaa jaksamaan 
tällä pitkällä adoptiotaipaleella. Ja voihan si-
tä aina lomareissuilla miettiä, olisiko tämä 
sopiva paikka matkustaa sitten joskus oman 
lapsen kanssa.
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