
O D O T TA J A N  PA L S TA

JULKAISTU VAIN NETTIARTIKKELINA
Y h d e s s ä  a d o p t i o p o l u l l a 

Palstalla seurataan vuorotellen kahden perheen odotusta. Heidi odottaa ensimmäistä lastaan, joka  

adoptoidaan kotimaasta. Sami kirjoittaa toisen kansainvälisesti adoptoitavan lapsensa odotuksesta.

Noin tuhat isänpäivää myöhemmin

TÄTÄ KIRJOITTAESSA OLEN ollut isänä kuu-
kauden vajaa tuhat päivää. Jokainen nois-
ta päivistä on ollut minulle isänpäivä ja vi-
rallisia isänpäiviä tuolle ajalle on mahtunut 
kaksi. Toisena niistä sain lahjaksi päiväko-
dissa askarrellun hellyttävän salkun. Nämä 
reilut kaksi vuotta ovat olleet varsinaista 
isänä olon korkeakoulua, joka jatkuu ja jat-
kuu. Maisteriksi tuskin valmistutaan kos-
kaan, koska lisäopinnoille ei loppua näy. 

Koko aikuisiästäni olen saanut olla isä yli 
kymmenesosan ajasta. Hämmentävän pal-
jon itse asiassa. Tuo aika on ollut elämän 
parasta aikaa ja se opettanut enemmän kuin 
mikään aiempi kokemus. Isyys pakottaa 
muuttumaan, isyys pakottaa tarkastelemaan 
itseään ja läheisiään uudesta näkökulmasta, 
isyys pakottaa kasvamaan uusilla tavoilla.

MUIDEN ISIEN KANSSA keskustellessani en ole 
huomannut, että adoptioisyys poikkeaisi 
biologisesta isyydestä juurikaan arjen ta-
solla.

Mutta mielessäni risteilee usein ajatuksia 
siitä, miten kasvatan lapseni kohtaamaan 
ja hyväksymään erilaisuutta, miten kasvatan 
hänet ymmärtämään ja hyväksymään, että 
hän on tietyiltä osin erilainen kuin kaverin-
sa mutta silti ihmisenä aivan yhtä arvokas.
Miten valmistan hänet kohtaamaan taus-
tansa ja käsittelemään mieleen tulevat asiat 
yhdessä vanhempiensa kanssa avoimesti. 
Näistä asioista ei kaikkien isien kanssa pys-
ty juttelemaan täysin tasavertaisesti, siihen 
tarvitaan toinen adoptioisä. Onneksi näitä-
kin kontakteja on syntynyt.

ISÄNÄ OLIN KAKSI ensimmäistä vuotta var-
paillani kaiken suhteen ja suoritin hyvää 
isyyttä väsymykseen asti. Vain ymmär-
tääkseni loppujen lopuksi, että riittävä on 
se, että olen tuolle maailman erityisimmälle 
lapselle oma itseni. Arvokas jakso, joka piti 
käydä läpi omalla tavallani. Saan olla väsy-
nyt isä silloin kun väsyttää, saan olla hassu 
isä kun hassuttaa, saan olla kuria pitävä isä 
silloin kun mopo keulii ja desibelimittarista 
loppuuu asteikko kesken ja ennen kaikkea 
saan olla isä juuri sillä omalla ainutlaatuisel-
la tavallani, jonka parhaiten osaan.

Niinpä, hyvää isänpäivää kaikille meille, 
maailman parhaille isille!

Sami

HEIDIN uusimmat kuulumiset voit lukea osoitteesta www.adoptioperheet.fi/odotus.


