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Julkaistu lehdessä Adoptioperheet  
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"Kun puemme lapselle jalkaan syntymä-äidin kutomat villa- 
sukat, kerromme kuka on ne hänelle tehnyt."

T E E M A   V A U V A S T A  V A A R I I N

Juurimatkan tekemi-

seen ei ole yhtä ja oike-

aa kaavaa. Tärkeintä on 

oikea ajoitus ja oman 

tilan antaminen. Kaikki 

eivät käsittele taustaan-

sa samalla tavalla tai 

samassa elämänvai-

heessa.

Juurimatka rakentaa identiteettiä

J
uurimatkan tekemiseen ei ole yhtä oi-
keaa tapaa tai ikää. Kun kotiutuminen 
ja kiintyminen ovat takana, perhe voi 
alkaa suunnitella juurimatkaa. On täy-
sin yksilöstä kiinni, koska se kannattaa 

tehdä. Kaikki eivät käsittele taustaansa samalla 
tavalla tai samassa elämänvaiheessa.  Lasta on 
hyvä valmistella hyvin ennen reissua ja kertoa, 
että siltä palataan myös kotiin. 

Joskus teini-ikäisen mielestä matka oli huo-
no, koska hän halusi vain takaisin kotiin. Asi-
an voi kääntää toisinkin päin: ikävöinti kertoo 
kodin ja perheen merkityksestä. Tärkeintä on, 
ettei matkaan lataa liikaa paineita ja odotuksia, 
sillä kukin kokee sen omalla tavallaan ja omista 
lähtökohdistaan. 

Juurimatkan voi tehdä myös turvallisesti 
kotisohvalta. Joskus taas pakettimatka turis-
tina on paras keino vierailla ensi kertaa lähtö-
maassa. Adoptioperheet voivat ryhmänä tilata 
matkanjärjestäjältä oman räätälöidyn matka-

suunnitelman. Esimerkiksi joiden-
kin lastenkotien ympärille on 

kehittynyt tiiviitä yhteisö-
jä, jotka ovat osallistuneet 
tällaisille ryhmämatkoille. 

Matkalle Kiinaan

Kiinan valtio on jo useana 
vuonna järjestänyt kesäleirejä 
10–18-vuotiaille Kiinasta adop-
toiduille ja heidän perheilleen. 
Viime keväänä tieto tästä mah-
dollisuudesta saavutti joukon 
suomalaisia perheitä. Kiinan 
valtio tarjosi majoituksen ja vii-
kon mittaisen matkan ohjelmi-
neen. Perheiden osalle jäi lento- 
ja viisumikulujen kattaminen. 
Ohjelmaan kuului kiinalaiseen 
yhteiskuntaan tutustumista. 
Etukäteen valmistautuneet sai-
vat myös apua kotiseudulle tai 
lastenkotiin suunnatun vierai-
lun järjestämisessä. Summer 
Camp for Foreign Families with 
Adopted Chinese Children -leiri 
järjestetään myös ensi vuonna.

Taustan selvittelyyn voi ryhtyä oma-alot-
teisestikin. Itselle sopivan ratkaisun löytymi-
nen on tärkeä osa matkan tekoa. 

Matka synnyinmaahan voi olla tärke-
ää adoptoidun identiteetin rakentumiselle. 
Se ei välttämättä anna vastauksia, sillä har-
va saa varsinaista uutta tietoa, mutta se voi 
käynnistää pohdinnan omasta identiteetistä. 
Parhaimmillaan juurimatka voi auttaa sanoit-
tamaan kokemuksia, jotka ovat tapahtuneet 
ennen kielen kehitystä. Myös vanhemmat voi-
vat saada reissulta työkaluja lapsen elämänta-
rinan rakentamiseen ja lapsen tai nuoren it-
setunnon vahvistamiseen. Matkalla löydetyt 
palaset ja uudet kokemukset auttavat työstä-
mään sitä, kuka nuori on ja mistä hän tulee. 

Vaikka perheillä on periaatteessa tiedos-
sa kaikki lapsen taustasta, palvelunantaja voi 
avustaa yhteydenotoissa paikallisiin tahoihin. 
Mikäli toivoo tällaista tukea ennen juurimat-
kaa, kannattaa palvelunantajaan olla hyvissä 
ajoin yhteydessä. On myös hyvä tietää, että 
joissain maissa adoptiolapsi voi tutustua vi-
ranomaisten arkistoissa oleviin itseä koske-
viin asiakirjoihin, kun adoptoitu on kasvanut 
täysi-ikäiseksi.
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