
5•
20

20

KAIKILLE ,  JOITA  ADOPT IO  KOSKE T TA A



Edellisenä numerona ilmestynyt koululehti oli yhdistykseltä niin suuri panos-
tus, että tämä vuoden viimeinen  on hieman kevyempi. Näihin kansiin olemme 
koonneet toimiston voimin kaikkea sitä hyvää ja tärkeää, jota adoptoidut ja 
adoptiovanhemmat yhdistyksen kautta tekevät ja saavat!  
 
Toivotamme kaikille turvallista ja mahdollisimman rentouttavaa  vuoden-
vaihdetta! 
 
Ensi vuoden ensimmäinen lehti käsittelee valintoja.
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erilaisiin tilanteisiin ja tarvittaessa vertaisena käymään läpi 
sitä, miksi näin on ollut ja kuinka lopulta odotusaika on vain 
yksi asia adoptiopolulla, vaikka se sillä hetkellä raskaalta 
tuntuukin. Vertaistuki mahdollistaa aitojen kokemusten ja 
oikeellisen tiedon kautta adoption omakohtaisen käsittelyn 
sellaisten ihmisten kesken, jotka aidosti ymmärtävät, mistä 
prosessissa on kyse. Parhaimmillaan vertaisverkostosta löy-
tyy uusia, eliniän kestäviä ystävyyssuhteita, jolloin vertaistu-
ki on luonnollinen osa ystävien välisissä kohtaamisissa.

Pidän tärkeänä myös rooliani viestinvälittäjänä adoptio-
verkoston eri toimijoiden keskuudessa. Yksi rakkaimmista 
vapaaehtoistyön muodoista on meidän perheen tarinan 
jakaminen ja kokemuksistamme kertominen, saan usein 
palautetta siitä, että se antaa toivoa niille, jotka vasta aloit-
tavat adoptioneuvontaa tai ovat odotuksen alkutaipaleella. 
Positiivisia tarinoita on tärkeä jakaa. Vapaaehtoisuudessa on 
myös tärkeää muistaa, että heti kun toiminta ei enää tunnu 
vapaaehtoiselta vaan kuormittavalta tai velvoittavalta, on 
siitä hyvä pitää taukoa.

VAPAAEHTOISTOIMINTA ON ollut minulle ja perheelleni 
kaksisuuntaista kuten siihen liittyvät tunteet. Olemme pys-
tyneet luomaan toivoa muille ja vaikeina aikoina muut ovat 
valaneet sitä meihin. Erilaiset 
vapaaehtoisuuden ja vertais-
tuen muodot ovat synnyttä-
neet meissä iloa, ja olemme 
itse onnistuneet välittämään 
tätä iloa eteenpäin. Viimeise-
nä mainitsen yhteenkuulu-
vuuden tunteen, meitä, joita 
adoptio koskettaa on paljon 
ja kaikilla on toisilleen jotain 
annettavaa. 

Laura Paloposki
Adoptioperheet ry:n vara-
puheenjohtaja

Vapaaehtoisuus ja vertaistoiminta

Olen kotimaan adoption kautta kahden 
lapsen äiti ja toimin Adoptioperheet 
ry:ssä vapaaehtoisena. Teen yhdistyksessä 
vapaaehtoistyötä monin eri tavoin halli-
tustyöskentelystä brunssien alustukseen 

ja kaikkea mahdollista näiden kahden väliltä. Kiinnostuk-
seni vapaaehtoistyöhön Adoptioperheet ry:ssä syntyi aika 
luonnollisesti, adoptio koskettaa perhettämme läheisesti 
ja ajoittain pitkältä tuntunut odotusaika synnytti tarpeen 
hakeutua tiedon ja vertaistuen pariin. 
 
Ensimmäisen adoptio-odotuksen aikana löysimme kans-
samme samassa tilanteessa olevia pariskuntia, joiden avulla 
ymmärrys vertaistuen merkityksestä konkretisoitui. Syntyi 
tunne, että haluan olla tukena mahdollisimman monelle 
henkilöille, jota adoptio tavalla tai toisella koskettaa.  Toisen 
adoptioprosessin aikana tämä tunne vahvistui. Toista lasta 

odottaessamme jouduimme myös te-
kemiseen sellaisten asioiden kanssa, 
jotka herättivät mielenkiintoni vapaa-
ehtoisen mahdollisuudesta osallistua 
vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön. 

ADOPTIOSTA LIIKKUU paljon väärää ja vanhentunutta 
tietoa, myös kuulopuheet ja käsitykset värittävät liiaksi 
adoptioon liittyvää keskustelua. Vapaaehtoistyössä minulla 
on useita eri mahdollisuuksia olla jakamassa ajantasaista ja 
oikeaa tietoa. Kotimaan adoptiota käsiteltäessä esim. avoin 
adoptio on asia, joka herättää paljon kysymyksiä, synnyttää 
epävarmuuden tunnetta ja siihen liittyvää vertaistukea 
on hyvin vähän saatavilla. Tietoa tähänkin asiaan haetaan 
keskustelupalstoilta, joissa asiantuntijuus loistaa poissaolol-
laan. Toinen kotimaan adoptioon liittyvä usein kysytty kysy-
mys on jonoajat, miksi toinen perhe odotti vain kaksi vuotta 
ja toinen viisi.  Perheessämme on kokemusta kahdesta 
hyvin toisistaan poikkeavista prosesseista, toinen kesti yli 
kuusi vuotta, toinen ei käytännössä ehtinyt edes alkaa en-
nen kuin lapsitieto jo saavutti meidät. Näiden kahden erilai-
sen odotuksen ja odotusajan kautta pystyn samaistumaan 

PÄ Ä K I R J O I T U S

adoptioperheet ry on adoption kokemusasiantuntija ja tuottaa tietoa, tarjoaa vertaistukea sekä tekee vaikuttamistyötä. Yhdis-
tys on tarkoitettu niin kotimaan kuin kansainvälisen adoption kautta adoptoiduille lapsille, nuorille ja aikuisille kuin adoptioprosessia 
harkitseville tai siinä mukana oleville, sekä adoptoineille. Tuemme adoption koskettamia perheitä eri vaiheissa, otamme kantaa jul-
kisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja vaikutamme adoptoitujen ja adoptioperheiden yhteiskunnallisen aseman parantami-
seksi. Olemme valtakunnallinen, adoptiopalvelunantajista riippumaton yhdistys, ja jäseniksemme voivat kuulua kaikki, jotka kannat-
tavat yhdistyksen päämääriä. Yhdistyksellä on myös ulkosuomalaisia jäseniä.  adoptivfamiljer rf är brukarexpert inom adop-
tionssektorn samt producerar både kunskap och information, erbjuder referensstöd och utför ett fortlöpande påverkningsarbete. 
Föreningen är riktad till såväl nationellt och internationellt adopterade barn, unga och vuxna som personer som redan bildat familj 

genom adoption, överväger att adoptera eller redan har inlett adoptionsprocessen. Syftet med föreningen är att understöda adoptionens alla parter och föreningen 
deltar även aktivt i den offentliga debatten kring adoptionsärenden och eftersträvar att förbättra adopterades och adoptivfa miljers sociala och samhälleliga ställning. 
Föreningen är oberoende av den auktoriserade och beslutsfattande adoptionstjänstorganen och alla som understödjer föreningens syfte och målsättningar är varmt 
välkomna att delta i verksamheten. Föreningen har även medlemmar som är bosatta utomlands.

tuovat iloa

Kokemuksistamme kerto-
minen antaa toivoa niille, 
jotka  ovat alkutaipaleella.
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ADOPTOITU, TUTUSTU UUTEEN 

PALVELUUMME: Kysy ammattilaiselta!

Mietityttävätkö sinua esimerkiksi perintöasiat, 
adoptoidun oikeudet, ihmissuhteet tai perhe-
suhteet, oma adoptiotausta, juuret tai niiden 
etsiminen?

Nyt voit esittää asiantuntijoillemme mieltäsi 
askarruttavan kysymyksen. Kysymyksiin vastaavat 
adoptioon perehtyneet eri alojen ammattilaiset ja 
niitä voi esittää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Adoptioperheiden työntekijä välittää kysymyksesi 
ammattilaiselle anonyymisti ja saat vastauksen 
sähköpostiisi.

Lue lisää: adoptioperheet.fi/kysy-ammattilaiselta

3V HANKE-rahoitus nuorten ja aikuisten adoptoi-
tujen vertaistoiminnalle

UUSI TJ JENNY aloitti  
 
KORONA-RAJOITUKSET kokoontumisiin ja työ-
paikoille

Poikkeusvuosi 2020

VUOSIKOKOUS 2020 Zoomin välityksellä

VUODEN ISÄ 2020 adoptioisä Fabrizio Trotti

HANNA-KAISA palasi opintovapaalta

WEBINAR PÅ SVENSKA

WEBINARS IN ENGLISH vapaaehtoisvoimin 

KAKSOISKANSALAISUUSSEMINAARI  
 
SOSNET-KURSSI adoptiosta sosiaalityön opiske-
lijoille

ODOTTAJIEN   N
EUVONTAA
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Kiinnostaako lehtityö,  
tapahtumien järjestäminen tai 

vertaisryhmän vetäminen? 
Tervetuloa vapaaehtoiseksemme!  

Lisätietoja: hanna-kaisa.virtanen@adoptioperheet.fi

Tuetun pääsiäislo-
man hakuaika päättyy 
01.01.2021

 Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry tarjoaa jäl-
leen tuettuja lomia adoptoiduille ja adoptioperheille. 
Ensi vuonna tuettuja lomia on tarjolla kaksi. Hakuai-
ka päättyy aina kolme kuukautta ennen loman alkua.  
Lomista ensimmäinen, jo perinteeksi muodostunut 
pääsiäisloma, järjestetään Tanhuvaaran Urheiluopis-
tolla Savonlinnassa 01.04. – 06.04.2021. 

Vuoden toinen tuettu loma on heinäkuussa, 03.07. 
-08.07.2021 Kuortaneen Urheiluopistolla. 

Hakuaika päättyy aina 3 kuukautta ennen loman 
alkamista! 

Tuetut lomamme on tarkoitettu kaikille kohderyh-
millemme, aikuisten adoptoitujen ja sekä kotimaan 
että kv-adoption kautta adoptoineille perheille, 
joissa on alaikäisiä lapsia. Lisätietoja hakumenette-
lystä sekä kuka voi hakea lomalle löytyy verkkosivuil-
tamme: adoptioperheet.fi/tuetut-lomat

Lisätietoja tapahtumista ja toiminnasta: adoptioperheet.fi/toimintaa. 

A J A N K O H T A I S T A

Olemme digiloikkaamassa toimistolla uuteen jäsenrekisteriohjelmaan! Tulevaisuudessa jäsenillä on mahdollisuus 
itse kirjautua rekisteriin ja päivittää sekä osoitetietojaan että kiinnostuksenaiheita (voit kertoa meille esim. jos ha-
luat tietoa kotimaan adoptiosta tai aikuisten adoptoitujen toiminnasta). Näet sieltä ensi vuonna myös jäsenmaksu-
si tilantenteen suoraan sekä löydät sähköisen jäsenkortin etuineen.  
 
Laitamme ensi vuoden alussa lisää tietoa, kuinka pääset tarkistamaan tietosi! Kirjautumiseen voi käyttää rekis-
terissä olevaa sähköpostiosoitetta ja itse luomaasi salasanaa, tai vaihtoehtoisesti määritellä kirjautumistavaksi 
oma Google- tai Facebook-tunnus.   
 
Rekisterin vaihtamisen takia jäsenen ei tarvitse tehdä mitään. Tulevaisuudessakin omia jäsenyysasioita saa edel-
leen hoitaa myös vanhaan tapaan soittamalla tai laittamalla sähköpostia.  
 

2021 UUSI JÄSEN-
REKISTERI

 
Ensi vuonna vertaischatit  

palaavat taas!  
 

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ: 

adoptioperheet.fi/toimintaa/verkkopalvelut

 
JOS OLET KIINNOSTUNUT VERKKOVAPAAEHTOISENA TOIMIMISESTA  

OTA YHTEYTTÄ hanna-kaisa.virtanen@adoptioperheet.fi
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V A P A A E H T O I S E T

Vapaaehtoisten voima

V  apaaehtoisemme mahdollista-
vat muun muassa valtakunnalli-
sen toiminnan paikallisryhmien 
avulla, he tuottavat artikkeleita 
ja tekstejä Adoptioperheet 

-lehteemme sekä blogiimme, järjestävät 
maatapaamisia samasta maasta adoptoiduil-
le ja adoptoinneille sekä odottajille, ohjaavat 
verkkovertaistoimintaa sekä toimivat yhdistyk-
semme hallituksen jäseninä. Näiden tehtävien 
lisäksi adoptoidut nuoret ja aikuiset toimivat 
kehittämisryhmien jäseninä, somettavat, toi-
mivat leirikummeina yhdistyksen leireillä sekä 
vertaisnuorina tapahtumissa. Yhdistyksellä on 
myös iso joukko mentoreita, jotka toimivat 
adoptoitujen, odottajien sekä perheiden 
tukena. Kaiken tämän lisäksi meillä on pop up 
-vapaaehtoisia, jotka muun muassa toimivat 
kokemusasiantuntijoina tapahtumissa. Suuri 
joukko taitavia ja sydämellisiä ihmisiä, joita 
kaikkia yhdistää jollain tavalla adoptio.  

MONIPUOLINEN JA valtakunnallinen tarjon-
tamme on vapaaehtoistemme ansiota. He 
jakavat omaa kokemustaan, osaamistaan ja 
aikaansa. Lämmin kiitos jokaiselle arvokkaalle 
vapaaehtoisellemme! 

Toimistolla vapaaehtoisten kanssa työsken-
televät minun lisäkseni vertaisertaistoiminnan 
suunnittelija Elias Helminen , mentoritoi-
minnan projektipäällikkö Minna Vihavai-
nen sekä järjestötyöntekijä Sanni Lehto-
nen. Meihin voi olla aina yhteydessä matalalla 
kynnyksellä, täällä ollaan teitä varten! 

Seuraavaksi saatte lukea upeiden vapaa-
ehtoistemme kirjoituksia vapaaehtoisuudesta 
sekä vertaistoiminnan merkityksestä.  

 
Rauhallista joulua toivottaen, 

Hanna-Kaisa Virtanen
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Koko Adoptioperheet ry:n historian ajan yhdistyksellä on ollut upea joukko 
vapaaehtoisia, jotka mahdollistavat vertaistoiminnan tuhansille ihmisille, joita 
adoptio koskettaa. Vapaaehtoisten määrä on noussut vuosi vuodelta ja nyt 
meillä on liki 200 vapaaehtoista. Määrä on uskomattoman iso ja olemme on-
nellisia sekä kiitollisia joka ikisestä vapaaehtoisestamme.
teksti Hanna-Kaisa Virtanen kuva Elias Helminen

M I TÄ?

Vapaaehtoisrooleja
→ BLOGGAAJA 
→ HALLITUKSEN JÄSEN  
→ JÄSENLEHDEN TEKIJÄ  
→ LEIRIKUMMI 

→ KEHITTÄMISRYHMÄN JÄSEN 

→ MAATAPAAMISEN JÄRJESTÄJÄ 

→ MENTORI 

→ POP UP VAPAAEHTOINEN (esim. koke-
musasiantuntija tapahtumassa) 
→ SOMEVAPAAEHTOINEN 

→ VERKKOVERTAISOHJAAJA 

→ VERTAISNUORI TAPAHTUMISSA 

→ VERTAISRYHMÄN VETÄJÄ

Lisätietoa vapaaehtoisena toimimisesta: 

adoptioperheet.fi/vapaaehtoisuus/
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Ihmistä voidaan pitää monella tapaa sosi-
aalisena olentona. Me kasvamme ihmisiksi 
suhteessa muihin ihmisiin. Eli käymme 
jatkuvaa vuoropuhelua ympäristömme ja 
erilaisten yhteisöjen kanssa ja rakennamme 

omaa identiteettiämme näiden viestien perus-
teella. Identiteetissä on siis ihmisen ainutlaatui-
suuden lisäksi kyse hänen paikkansa määritte-
lystä, eli siitä mihin hän kuuluu. Identiteetissä 
korostuvat sosiaaliset tekijät esimerkiksi perhe, 
työ, ammatti, roolit, kansalaisuus jne. enem-
män kuin muissa minään liittyvissä käsitteissä.

 Identiteetti on eräänlainen viitekehys, jon-
ka varassa yksilö etsii ja jäsentää olemassaolo-
aan. Vaikka moni aikuinen adoptoitu on saanut 
tietää adoptiostaan varhaisella iällä, keskuste-
lut adoptiosta ja sen aiheuttamista tunteista 
ovat voineet jäädä eri kasvun vaiheissa välistä. 
Adoptoidun identiteettiin liittyen jokainen on 
voinut joutua työstämään hankalia ajatuksia 

lohduttaa 
kuulijaa, jolle omaa taustaansa avaa. 

Itselläni on ollut todella helpottava kokemus, 
että omat omituisuudet, tavat katsoa maailmaa 
ja reagoida erilaisiin tilanteisiin ovatkin useim-
mille adoptoiduille kuuluvia yhteisiä piirteitä 
tai kokemuksia. Keskustelut muiden adoptoitu-
jen kanssa ovat vahvistaneet valtavasti omaa 
minäkuvaani, jaetut kokemukset ja yhteiset 
kokemukset luovat yhteistä todellisuutta ja os-
allisuuden tunnetta ja esimerkiksi vertaismen-
torina toimiminen luo tunteen siitä, että teen 
jotain merkityksellistä edistääkseni adoptoitu-
jen asiaa. Nämä ovat syyt miksi vertaistoiminta 
ja siihen osallistuminen on minulle tärkeää.  

mm. adoption syistä ja hylkäämiskokemuk-
sesta itsekseen. 

Liittyminen toisiin ja osallisuus ovat ihmis-
en perustarpeita ja hyvinvointiin vaikuttavia 
tekijöitä. Vertaistoiminnassa ja mm. Facebook-
ryhmissä jaettujen kertomusten mukaan 
adoptoiduilla kokemus liittymisestä omaan 
perheyhteisöön voi kuitenkin jollain tavalla 
olla häiriintynyt. Siksi monet adoptoidut voivat 
kokea, että heidän täytyy selviytyä yksin ja 
ikään kuin ansaita olemassaolonsa perheessä, 
kaveripiirissä ja muualla. Huolimatta siitä, että 
adoptoitu lapsi on usein hyvinkin toivottu ja 
odotettu perheenjäsen.

Kokemukseni mukaan monilla aikuisilla 
adoptoiduilla on vertaistoimintaan tullessaan 
vahva kokemus, että tulee vihdoin ymmärre-
tyksi omana itsenään. Kokemus, ettei tarvitse 
selittää eikä pyydellä anteeksi tai esimerkiksi 

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

Vertais-
toiminnan 
ihanuus
teksti: Jaakko Rautavaara, aikuinen adoptoitu   

YHÄ USEAMPI adoptoitu on nyt teini-iässä, 
ja verkostojen merkitys korostuu entisestään. 
Turun alueella on toiminut perhekerho aivan 
pienille, mutta kouluikään tultaessa vertaisver-
kosto on katkennut. Päätimme tehdä asialle 
jotain, ja haimme toiminta-avustusta Turun 
kaupungilta adoptoitujen nuorten ryhmätoi-
minnan käynnistämiseen. Myönteinen päätös 
tuli ensiyrittämällä viime keväänä, mutta koro-
na siirsi toiminnan käynnistämisen syksyyn.

Syksyllä toiminta käynnistyi vauhdik-
kaasti, kun nuoret kokoontuivat pelaamaan 

teksti Ryhmäemot Suvi Aarnio ja Päivi Laine 

Megazone-lasersotaa elokuussa. Nuoret olivat 
13-16-vuotiaita ja ryhmäytyivät Adoptioper-
heet ry:n työntekijän Mikael Juvan johdolla 
nopeasti. Syyskuussa kävimme samalla poru-
kalla FlowParkissa kiipeilemässä, lokakuussa 
pelasimme kuplafutista ja kauden päättäjäiset 
vietimme marraskuussa leffaillan ja pizzan 
merkeissä.

Tapaamisiin osallistui pitkin syksyä kym-
menkunta nuorta ja kaikki toivoivat ryhmälle 
jatkoa keväällä. Mikä tapaamisissa sitten on 
parasta? Nuorten itsensä kertomana muiden 

näkeminen ja uusien kavereiden saaminen, piz-
zajuttu oli tosi kiva ja muutenkin yhdessäolo.

Jatkoa toivottavasti seuraa, sillä uusi tuki-
hakemus on jo sisällä. Tärkeää on ollut myös 
Adoptioperheet ry:n tuki nuortenryhmille. 
Pienellä vaivalla olemme saaneet ison ilon 
nuorille!

Turun adoptionuorten ryhmään potkua

Pienellä vaivalla 
olemme saaneet ison 
ilon nuorille!
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JAG ÄR adopterad år 1947, då 2 år gam-
mal. På den tiden diskuterades inte 
adoptioner i allmänhet och speciellt in-
te inom min familj. Jag fick själv veta om 
att jag är adopterad år 1982 i samband 
med bouppteckningen av min pappa. 
Jag var då 37 år gammal och mamma 
till två barn. Det fanns ingen jag kunde 
prata med om detta då, eftersom saken 
inte fick diskuteras i vår familj. 

När före detta AF (Adopterade Finland 
rf) bildades, fanns det ett reportage i en 
av lokaltidningarna på Åland och då tog 
jag genast kontakt 

text Carola Vainio 
bild Vainio familjealbum

med föreningen. Aldrig har jag ångrat 
detta beslut! Genom föreningen kom 
jag åt att diskutera med andra adopte-
rade om allt och ett otroligt kamratskap 
växte fram genom kamratstödsgruppen 
på Facebook.

Eftersom jag bor på Åland, så är träffar-
na på fastlandet inte lika lätta att delta 
i, men det hindrar inte den digitala kon-
takten. Jag har fått ett par riktigt goda 
vänner genom kamratstödsverksamhe-
ten på fastlandet och även många här 
på Åland 

(som jag inte hade en aning om att ock-
så var adopterade!). Vår Ålandsgrupp 
har en egen hemlig grupp på Facebook 
och vi håller små trevliga träffar ibland 
som t.ex. glöggträffar, sommarutflykter 
mm. 
Jag fick även hjälp via föreningen att 
hitta min biologiska mor, syster och sys-
terdotter, som besökt mig här på Åland 
förra sommaren. Även biologiska kusi-
ner har jag fått kontakt med. Jag hann 
till och med få telefon- och brevkontakt 
med min biologiska mor cirka 1 år innan 
hon dog. Som ni märker har föreningen 
och alla dess medlemmar, speciellt 
Minna, givit mig otroligt stöd och väns-
kap, TACK FÖR DET!! 

Ifall någon önskar att komma med i 
kamratstödgruppen på Facebook, så 
kan ni kontakta Minna Vihavainen på 
Adoptivfamiljer rf, som har mina kontak-
tuppgifter. 

Stöd och nya 
vänner genom 
kamratverksamhet

V E R T A I S T U K I  /  K A M R A T S T Ö D



Olen kokenut ja saanut leireillä monia asioita: ystäviä, 
vertaistukea, ensimmäisen tyttöystäväni, naurua, 
kyyneleitä, kiinnostavia tarinoita ja muita korvaa-
mattomia kokemuksia. Olin leirillä ensimmäisen 
kerran 10-vuotiaana ja tutustuin tällöin kavereihin, 

jotka jatkoivat kanssani vuosi vuoden jälkeen samalla leirillä. 
Ajan kanssa Interpedia vaihtui Adoptioperheet ry:hyn ja Miehikkä-

län Kesäkylä Hauhon Leirikeskukseen, mutta kaverit säilyivät. Tapasim-
me melkein joka vuosi edes osan kanssa leirin ulkopuolella, mutta iän 
ja välimatkojemme takia leirit olivat ainoa porukkamme ”perinne” ja 
oletusarvo oli, että kaikki tulisivat leireille. Muistan, miten kiireisesti 
ilmoittautumisten avautuessa laitoimme viestiä ja viikkojen vieriessä 
tarkistelimme, olivathan kaikki ehtineet ilmoittautua leireille. 

Riippuen iästä, oli huolenaiheena myös talo- ja huonejako. Huo-
netoiveiden esittäminen oli uhka ja mahdollisuus. Ajatukset, mitä 
voidaan nykyään soveltaa suuremmalla skaalalla, kuten mitä tapah-
tuu, jos haluan x:n huoneeseeni mutta y haluaa x:n myös? Ja mitä, jos 
x ei haluakaan minua samaan huoneeseen? Myös ryhmämme koon 
kasvaessa, tuli talojaoissa ongelmaksi ”siinä tietyssä” porukassa pysy-
minen. Jäin muistaakseni kerran vanhempien puolelle keltaiseen ta-
loon halutessani vihreään taloon ja olin aivan varma, että leiri oli tässä 
kohtaa hukkaan heitetty. Kuitenkin viimeistään seuraavana aamuna 
porukkamme oli vähän laajentunut myös keltaiseen taloon, ja taloni 
vaikutti jopa paremmalta vaihtoehdolta sen lievästi hiljaisemman 
asukaskunnan vuoksi. 

Näin jälkeenpäin on melkein liikuttavaa huomata, kuinka tiukka 
porukka olimme ja miten paljon leirit ovat monille meistä antaneet. 
Minulle se on ollut myös suuresti vaikuttava tekijä leirikummina 
toimimiseen. Halu auttaa lapsia löytämään toisistaan turvaa ja seuraa 
leireillä sekä soveltamaan kuin myös toivottavasti käsittelemään 
omaan ja muiden syntyperään ja tarinoihin liittyviä kysymyksiä ja 
seikkoja jokapäiväisessä elämässään. Henkilökohtaisesti muutos lei-
riläisestä leirikummiksi oli juuri sopiva ”vauvan askel”, sillä 17-vuoti-
aana en osannut irrottaa itseäni täysin leiriläisidentiteetistäni, mihin 
leirikummina toimiminen oli juuri sopiva harjoitus. Leirikummius on 
myös täydellinen tapa ottaa tuntumaa leiriohjaajan roolista, opetella 
vastuun ottamista ja tiimityöskentelyä ammattitaitoisessa ja päteväs-
sä työympäristössä.  

Jos sinulla on kiinnostusta toimia leirikummina meidän leireilläm-
me, käy katsomassa ”vapaaehtoisuus”- palkin alta verkkosivuillamme 
leirikummina toimimisen edellytykset ja lisätietoja sekä etuja, mitä 
sillä saa! Suosittelen lämpimästi kokeilemaan matalalla kynnyksellä, 
jos fiilistä ja hymyä löytyy, sillä muiden työntekijöiden ja mahdollisesti 
myös toisten upouusien leirikummien keskuudesta on helppo löytää 
paikkansa ja saada opettava sekä hauska leirikokemus!

Mikael Juva koki adoptoitujen nuor-
ten leirit huippuantoisiksi ja on halun-
nut leirikummina antaa muille nuoril-
le yhtä hienon kokemuksen. 

Sinustako 

leirikummi?

adoptioperheet.fi/

vapaaehtoisuus

teksti Mikael Juva kuva Jimmy Kangasharju

Lapsina yhdessä leireilleet Mikael ja Robeley 
kesällä 2018 leirikummeina.
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För mig har kamratstöd i olika 
former kommit att betyda mycket 
under årens lopp. Att ensam fun-

dera på grundläggande frågor om mig själv 
och min bakgrund blev till slut tungt, och det 
har varit befriande att hitta gemenskap med 
andra adopterade i olika konstellationer – både 
genom fysiska lokala grupper som via sociala 
medier. Jag är tacksam att jag fått vara med 
och starta upp och dra olika grupper, och 
känner att kamratstöd är en resurs som jag inte 
nog kan lyfta fram.

Vad är då styrkan i kamratstödet? Jag 
tror det är när en person med en genomlevd 
erfarenhet både kan och vill dela med sig av 
dessa till andra i en liknande situation. Som 
adopterade har vi alla varit med om ett s.a.s. 
trauma då kontakten till vår biologiska mamma 
bröts. Detta skedde för många av oss i ett så 
tidigt skede av vårt liv, att det lilla barnet inte 
kunde omfatta vart den enda kända trygghe-
ten plötsligt försvann. Att vi senare kommit till 
en familj som förhoppningsvis längtat efter oss 
och älskat oss från första stund har förstås haft 
en betydelse för vårt inre helande. Har vi blivit 
sedda och accepterade för den vi är, eller har 
vi blivit stöpta i en form som inte riktigt passar 
oss? Trots att vi fått bli del av en kärleksfull 
familj, kan den tidiga separationen göra sig 
påmind genom livet och gnaga på långt in i vu-
xen ålder. En del döljer detta inom sig, medan 
andra behandlar det mera öppet. 

Det fina med kamratstöd är när du som 
adopterad känner dig trygg att dela dina 
erfarenheter med andra i liknande situation, 
för du bara vet att de förstår. Ofta är det fråga 
om saker som du kanske varken vill eller vågar 

Kamratstöd 
– JA!
text Sabina Söderlund-Myllyharju  bild Elias Helminen

tala om med utomstående. Kanske vågar du 
inte tala med din mamma och pappa för att 
du, som jag, är rädd för att såra dem och göra 
dem besvikna? Kanske är du rädd att möta det 
okända och allt kan innebära, eller rädd att ris-
kera dina nära och kära relationer? Det är i alla 
fall jag. Kamratstödets styrka är när förtroende 
uppstår och det känns okej eller till och med 
bra att dela med sig av något, även om det inte 
alls är en enkel sak att göra. Vilken känsla att 
kunna spegla sig själv, och få ett gensvar som 
bara den som genomlevt en liknande situation 
kan ge. Vilken förmån att få ta del av en över-
levnadshistoria. Och vilken glädje att kunna 
hjälpa någon ett steg vidare på färden! 

I en kamratstödsgrupp ska det vara tryggt 
att titta inåt och avslöja vad som döljer sig 
där – för den som vill. Har såret från den tidiga 
separationen läkt, eller har det kanske börjat 
”osåras” under alla plåster som lagts på? För 
många av oss är det en livslång färd. Det är 
bra att komma ihåg att alla är individer och att 
alla hanterar och bearbetar sitt inre liv på olika 
sätt. Respekt är ett ledord, och det är viktigt att 
komma ihåg att var och en har rätt till sin åsikt. 
Du bör också avväga hurudana gränser du vill 
sätta, t.ex. gällande vad, när och hur mycket du 
delar med dig till andra. Jag vill uppmuntra dig 
som känner dig ensam med dina tankar och 
känslor att söka dig till en kamratstödsgrupp. 
Om du inte hittar en lokalgrupp på din ort, så 
finns det goda möjligheter att hitta kamratstöd 
via sociala medier. Eller kanske du vill bli pion-
jär på din ort och starta en ny grupp?

Sabina Söderlund-Myllyharju
En av ledarna för lokalgruppen Vuxna adop-

terade i Huvudstadsregionen

Vilken förmån 
att få ta del av en 
överlevnads-
historia. Och vilken 
glädje att kunna 
hjälpa någon ett 
steg vidare 
på färden! 

V E R T A I S T U K I  /  K A M R A T S T Ö D

Nuo ymmärtävät 
minua, eivät 
kyseenalaista tai 
arvota. 
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Olin kasvanut aikuisikään ilman, että olin kos-
kaan tavannut ketään toista adoptoitua ihmis-
tä.  Olin puhunut lapsesta asti omasta taustas-
tani avoimesti.  Puhuin, koska se tuntui oleelli-
selta ja tärkeältä.  Puhuin, vaikka se hämmensi 
toisia ja hermostutti toisia.  Halusin selittää 
itseäni, kuvailla tunnemaailmaani, koska ajat-
telin sen näkyvän selvästi.  Tässä menee tyttö, 
nuori, nainen -jolla on iso reikä keskellä rintake-
hää.  Siltä se tuntui.  Olla olemassa muttei kos-
kaan kokonaisena tai täysin muille näkyvänä. 

Ollessani aikuinen, jo kahden lapsen äiti, näin 
lehdessä ilmoituksen, jossa etsittiin aikuisia 
adoptoituja tapaamiseen. Ilmoittauduin välit-
tömästi.

Astuessani huoneeseen, oli siellä kourallinen 
ihmisiä.  Istuin alas ja kuuntelin keskustelua.  
Tuo puhuu minun sanoillani, kertoo minun tari-
naani.  Miten tuo osaa kuvata minun tuntei-
tani?
Kun keskustelu pääsi alkuun, ei siihen tullut 
loppua.  Ihmiset huudahtelivat toistensa kom-
menttien päälle ja yleinen hyväksyvä hymyily 
sai sisimpäni kiehumaan.  Nuo ymmärtävät mi-
nua, eivät kyseenalaista tai arvota.  Tässä poru-
kassa kaikki tietävät, mitä tarkoitan ulkopuoli-
suudella, ikävällä, onttoudella.  Asioita ei tarvit-
se kuvailla pitkästi – kaikki meistä tietävät mitä 
on ilmajuurien kasvattaminen.  Ilmajuuret ovat 
pitäneet meidät kiinni elämässä ja kutoneet 
kaikille omanlaisen verkoston.  

Vertaistoiminta on sanana mielestäni kankea ja 
virallinen. En kuitenkaan keksi siihen toistakaan 
ilmaisua.  Minulle vertaisteni, toisten adoptoi-
tujen aikuisten, tapaaminen oli tasapainotta-
vaa, tervehdyttävääkin mutta, ennen kaikkea, 
se teki meidät näkyväksi.  Ei yksittäisinä henki-
löinä vaan ryhmänä.  Ja ryhmässä on voimaa.  
Minulle tämä porukka nousi tärkeäksi osaksi 
omaa tarinaani.
Ryhmädynamiikan vaikeudeksi nousi kuiten-
kin alkuhumahduksen jälkeen se, että jokainen 
meistä oli niin omassa vaiheessaan oman erilli-
syytemme tutkimisessa.   Osa oli täynnä vihaa, 
surua, katkeruutta, osa lempeinä ja itsensä sekä 
tarinansa hyväksyneenä.   
Nyt on vuosia kulunut näistä tapaamisista ja 
silloin kokoontunut adoptoitujen aikuisten 
ryhmämme hajaantunut. Selvää on kuitenkin 
se, että yksi vankka ilmajuuri tapaamisissam-
me juurtui.

Vertaisia 
onko heitä? 
teksti Karoliina Ståhlhammar  

Adoptoitujen nuorten kehittämisryhmä miettii millaiseen toimintaan he itse ja heidän tuntemansa nuoret haluaisivat osallistua. 
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Silloin nuorisotoiminnan kehittämis-
ryhmän alkuaikoina vuonna 2016, 
meiltä oli kuusi nuorta ideoimassa 
ja pohtimassa millaista toimintaa 
nuoret adoptoidut voisivat kenties 

haluta. Koin tuolloin erittäin tärkeäksi lähteä 
mukaan kehittämisryhmään, koska sillä tavoin 
pääsin vaikuttamaan siihen, millaista nuori-
sotoimintaa Adoptioperheet ry järjestäisivät 
meille nuorille. 

Näissä tapaamisissa pääsi näkemään vanho-
ja tuttuja sekä tutustumaan uusiin adoptoitui-
hin, tunnelma oli rento ja omat ideansa pystyi 
tuomaan esille ilman pelkoa siitä, että joku 
lyttäisi sen. Lisäksi meille tarjottiin aina jotain 
pientä purtavaa (suolaista sekä makeaa) ja juo-

tavaa (vettä, mehua, limua, kahvia ja teetä).
Ensimmäisissä nuorisotoiminnan kehittä-

misryhmän tapaamissa pohdimme myös sitä, 
millä tavalla saisimme tavoitettua mahdolli-
simman monia nuoria sosiaalisessa mediassa. 
Toisinaan saatoimme aloittaa nuorten toimin-
nan kehittämisryhmän tapaamiset pohtimalla, 
miten ja millä tavoin adoptio kannattaa ottaa 
esille isommassa nuorten porukassa.

Nykyisin ryhmässä on 15 aktiivista nuorta, 
jotka auttavat kehittämään toimintaa kaikille 
adoptoiduille nuorille. Ryhmä on kokoontunut 
pääsääntöisesti Helsingissä, mutta myös niin 
Tampereella kuin Jyväskylässäkin, joten paikka-
kunta saattaa toisinaan vaihdella.

Nuorten ja 
aikuisten 
adoptoitujen 
toimintaa 
kehittämässä
text Susanna Mähönen  
bild Elias Helminen
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Aikuisten adoptoitujen toimin-
nan kehittämisryhmä

Ensimmäinen aikuisten adoptoitujen 
toiminnan kehittämisryhmän tapaaminen oli 
alkuvuodesta 2020 Adoptioperheet ry:n tiloissa 
Helsingin Sörnäisissä. Paikalla meitä oli hieman 
pienempi porukka eli kaksi nuorta aikuista 
adoptoitua sekä yksi Adoptioperheet ry:n työn-
tekijä. Tapaamiseen varattu aika reilu kolme 
tuntia vierähti nopeasti. Ideoimme mm. erilai-
sia toimintamuotoja, -sisältöjä, miten tavoittaa 
kohderyhmä ja yleisesti aikuisten adoptoitujen 
vapaaehtois- ja vertaistoiminnan raameja. 

Tapaamisen aikana huomasin, että sain itse 
paljon. Löysin sen saman “palon”, joka oli ollut, 

kun olin aktiivisesti mukana nuorten toiminnan 
kehittämisryhmässä. Koin siis, että minun on 
aika vaihtaa aikuisten toiminnan kehittämis-
ryhmään.

Toisen aikuisen adoptoidun kanssa huo-
masimme, että on tärkeää tavoittaa mahdolli-
simman monia aikuisia adoptoituja Adoptio-
perheet ry:n, sosiaalisen median (Instagram, 
Facebook, WhatsApp yms.) kautta.

Aikuisten adoptoitujen Zoom-
tapaaminen

Ensimmäinen aikuisten adoptoitujen 
Zoom-tapaaminen järjestetään joulukuussa 

2020. Odotan innolla kuinka moni aikuinen 
adoptoitu osallistuu tähän Zoom-tapaamiseen. 
Näin voimme saada uusia ideoita sekä muut 
aikuiset adoptoidut näkevät, että Adoptioper-
heet ry haluaa myös kehittää ja tarjota aikuisille 
adoptoiduille vertaistukea sekä vertaistoimin-
taa, joka voisi tapahtua esim. yhteisen tekemi-
sen äärellä. 

Nuorten toiminnan kehittämisryhmässä ol-
lessani huomasin, että rennon tekemisen esim. 
keilailu, minigolf, leffa tai syöminen ja saman-
laisen taustan omaavien henkilöiden kanssa 
ajan viettäminen ja hengaileminen oli parasta 
mahdollista vertaistukea. Se, että sai vaan olla 
ja ei ollut pakko puhua adoptiosta, mutta siitä 
sai puhua, jos siltä tuntui.

Nuorisotoiminnan kehittämisryhmässä nuoret pääsevät tuomaan ideoitaan ja ajatuksiaan siitä millaisessa toiminnassa he haluaisivat olla mukana. Lisäksi ryh-
mässä pääsee tapaamaan muita nuoria ja verkostoitumaan ympäri Suomea. 
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O D O T T A J A N  P A L S T A

▶▶  Sointun uusimmat kuulumiset voit lukea osoitteessa adoptioperheet.fi/odottajien-kirjoituksia.

Palstalla seurataan vuo-
rotellen kahden per-

heen odotusta. Emilia on 
aloittanut ensimmäisen 

adoptio prosessinsa, joka 
suuntautuu kansainväli-
seen adoptioon. Sointu 

odottaa toista lastaan, joka 
adoptoidaan kotimaasta. 

Koko elämän mittainen oppiminen

Vanhemmuus on koko elä-
mänmittainen oppimis-
polku, jossa jokainen pieni 
askel vie eteenpäin. 
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 matkustamaan on alkanut omakin mieli jo kääntyä kohti tulevaa. 
Tietynlainen odotuksen epävarmuus on läsnä oikeastaan ensim-
mäistä kertaa tänä syksynä koko prosessin aikana, sillä emme tiedä 
odotammeko tässä pisteessä kuukauden, kuusi vai ehkä 36.
Epävarmuus liittyy kuitenkin nimenomaan tuohon kestoon. Kalen-
terissa kun ei lue enää päivämääriä tai seuraavia etappeja.

OLEN KOITTANUT KÄYTTÄÄ odotusajan hyödyksi lukemalla, 
kuuntelemalla erilaisia podcasteja, verkostoitumalla ja valmiste-

lemalla tulevan lapsen huonetta. Huo-
maan istuvani huoneen nojatuolissa yhä 
useammin hiljaa itsekseni ja miettien, 
mitä kaikkea eteen vielä tulee ennen 
kuin tähän huoneeseen muuttaa tuo 
pieni ihminen. Vanhemmuus on koko 
elämänmittainen oppimispolku, jossa jo-
kainen pieni askel vie eteenpäin. Syksyn 

aikana olemme alkaneet myös tutkimaan lapsemme synnyinmaan 
kulttuuria ja historiaa. Se on tuntunut todella hyvälle tavalle käyttää 
tätä aikaa hyödyksi. Mitä enemmän itse tiedämme, sen paremmin 
ehkä osaamme aikanaan vastata joihinkin eteen tuleviin kysymyk-
siin. Emme kaikkiin, mutta edes joihinkin. Kaikkeen ei ole mahdollis-
ta etukäteen valmistautua ja kaikkea ei voi mitenkään opetella.
Tulee kuitenkin hyvä tunne siitä, että joihinkin asioihin voimme vai-
kuttaa itse opiskelemalla ja tutkimalla. Mieli rauhoittuu tästä vielä 
varmasti ja nämäkin tunteet on hyvä käydä läpi. Valoa varmasti vielä 
on luvassa - ennemmin tai myöhemmin. Voikaa hyvin <3.

Emilia

VANHEMMUUTTA EI VOI oppia vain koulun penkillä tai kirjasta 
lukemalla. Silti koen, että jokainen kirja, vertaisryhmän tapaami-
nen tai valmennus on vienyt meitä eteenpäin kohti valmiimpaa 
vanhemmuutta. Etenkin adoptiovanhemmuudessa eteen tulee 
varmasti tilanteita, joita varten on hyvä etukäteen pohtia mitä aja-
tuksia ne mahdollisesti meissä itsessämme herättävät ja millaista 
tukea erilaisiin tilanteisiin on mahdollista saada. Ajattelen, että 
kynnys avun pyytämiseen on itseasiassa tällä hetkellä hyvin mata-
la jos ja kun sellaisen aika joskus tulee. Jokainen lapsi ja jokainen 
perhe on tottakai yksilöllinen ja siitä 
syystä yhtä oikeaa vastausta ei ole 
moniin asioihin olemassakaan. Koen 
odotusajan olevan jokatapauksessa 
erinomainen aika uuden oppimiselle 
ja tiedon keräämiselle. Nyt meillä on 
mahdollisuus ajatella asioista objek-
tiivisemmin ja rationaalisemmin kuin 
siinä hetkessä jolloin perheessämme on yksi jäsen enemmän.

TÄMÄ SYKSY ON tuntunut adoptioprosessissa pisimmältä ajan-
jaksolta tähän saakka. Neuvonnan ja lupaprosessin aikana koin, 
että odotuksen jaksamiseen auttoi aina tieto tulevista etapeista. 
Päivämäärät kalenterissa palasteli ikäänkuin yhden pitkän aikajän-
teen pienemmiksi paloiksi, jossa edessä oli konkreettinen päivä-
määrä tiedossa. Poikkeuksellisen kevään ja kesän aikana kuukau-
det kuluivat kuin itsestään ja mielikin oli rauhallinen. Ehkä siksikin, 
ettei ajatukset vielä uskaltaneet hypätä siihen mahdolliseen het-
keen kun puhelin aikanaan tulee soimaan ja tieto lapsesta meille 
annetaan. Syksyn tullen alkoi näkymään valoa jälleen kohdemai-
den adoptioprosessien jatkumisen osalta ja nyt kun ensimmäiset 
perheet pääsevät pitkän ”lock down” jakson jälkeen vihdoin
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3,47

1 32 4 5

Joulukuun alkuun mennessä vastauksia on saatu 197 kappa-
letta. Suurin osa  (63%) vastaajista on adoptiovanhempia, joi-
den lapsi on saapunut perheeseen yli viisi vuotta sitten.

Kysyimme jäseniltämme, kuinka poikkeustilanne on näkynyt heidän per-
heessään. Osalle arjen rauhoittuminen on tehnyt hyvää, mutta osa on kuor-
mittunut entisestään.  

VASTAUKSISTA NÄKYY tuttuja elementtejä yleisestä 
korona-keskustelusta. Sosiaalista kanssakäymistä on 
vähennetty, harrastukset ovat katkolla ja varsinkin lä-
hipiirissä olevien riskiryhmäläisten terveenä pysymistä 
murehditaan. Myös adoption koskettamissa ihmisissä 
on niitä, jotka ovat voineet jatkaa elämäänsä suhteel-
lisen tavalliseen tapaan ja niitä, joiden elämän se on 
mullistanut.

Kysyimme "Miten arvioisit koronan vaikuttaneen 
sinun ja/tai perheesi arkeen? (1 ei yhtään - 5 todella 
paljon )" ja vastausten keskiarvo oli 3,47.  

Osan työhön korona ei ole juuri vaikuttanut, osa ter-
vehtii ilolla vähentynyttä matkustamista, ja osalla lomau-
tukset aiheuttavat taloudellisia ongelmia ja stressiä. Myös 
etäkoulusta on hyvin kahtalaisia kokemuksia, jotkut kou-
lulaisista ovat pystyneet paremmin keskittymään tehtä-
viin vähempien virikkeiden vuoksi, jotkut oireilevat voi-
makkaasti muuttuneita rutiineja ja ovat jääneet paitsi tu-
kitoimia ja terapiaa. Tällöin vanhempien on ollut erityisen 
vaikeaa yhdistää työtä ja perhe-elämää. Jäähdytetyistä tai 
ruuhkautuneista palveluista johtuen myös erilaisten to-
distusten tai arvioiden saaminen on vaikeutunut. 

Kyselyssä adoptioon erityisesti liittyviä asioita on pro-
sessin jatkumisesta huolehtiminen muuttuneiden olosuh-
teiden vuoksi, hakumatkan lykkääntyminen, vertaistoi-
minnan puuttuminen, löytyneiden biologisten sukulaisten 
tapaamisen siirtyminen ja juurimatkan peruuntuminen. 
Vastaajat kertoivat koronan vaikuttaneen erityisesti työn-
tekoon (60% vastanneista) sekä omaan jaksamiseen ja 
voimavaroihin (54%). 

Korona

” Ilman koronaa 
olisimme saaneet elää 
jo monta kuukautta 
poikamme kanssa. 
Nyt emme tiedä, 
milloin hänet saamme 
kotiin.”

” Lapsemme on  
hyötynyt etäkoulun 
aikana siitä, että joku 
on aina kotona. Rentoa 
yhdessäoloa, vahvaa 
yhteenkuuluvuuden 
tunnetta.” 

" Jouduimme 
pyytämään kiireellistä 
sijoitusta. Äidiltä meni 
yöunet ja työkyky."

koonnut Lotta Ventelä 
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tutustua Hämeenlinnan seudun adoptioper-
heisiin ja toisiin odottajiin. Kokoonnuimme 
kerran kuussa torstai-iltoina. Aluksi ryhmässä 
oli vain muutamia lapsia, Suomesta ja Etelä-
Afrikasta. Keväällä 2011 me odottajat saimme 
lapsemme Etelä-Afrikasta, Keniasta, Kiinasta ja 
Intiasta. Lattia täyttyi lapsista; äänenvoimak-
kuus nousi uudelle tasolle.

Meillä ei ole etukäteen suunniteltua 
ohjelmaa. Lapset leikkivät, ja me aikuiset 
vaihdamme kuulumisia. Keskustelemme usein 
adoptioon liittyvistä haasteista, mutta yhtä 
usein aivan jostain muusta. Parasta on nähdä 
lastemme nauttivan toistensa seurasta. Yhtei-
nen side on vahva, eikä vertaistuen merkitystä 
voi liikaa korostaa.  (Näin olen myös kuullut 
kohtaamiltani aikuisilta adoptoiduilta.) 

Toimintamme on tarjonnut meille helpon 
ja jatkuvan tavan tavata toisia adoptioperheitä. 
Ystävyyssuhteista on tullut pysyviä niin lapsille, 

kuin meille aikuisille. Olemme jopa saaneet 
ihanan kummilapsen ja lapsellemme mahtavat 
kummit. 

Kymmenen vuotta on vierähtänyt nopeasti. 
Lapsemme ovat kasvaneet ja olemme hetken 
kuulleet toistemme puheäänen. Sitten joku 
keksi lähteä adoptiossa toiselle kierrokselle. 
Uusiakin perheitä ilmaantui iloksemme. Pieno-
kaiset palasivat lattialle, ja kehnosti akustoitu 
tilamme kaikuu jälleen ikätasoisia ääniä.

Muistan, mistä kaikki alkoi. Tunnen lämpöä 
katsellessani pikkuautoilla päristeleviä kolmi-
vuotiaita. Näen heidän ihailevan idoleitaan - 
ryhmän konkareita. Leikin keskellä (tai riitojen 
välissä) toivon sydämessäni, että omaa lastansa 
odottavat saisivat vihdoin lapsitiedon. Toivon, 
että toimintamme jatkuu myös läpi edessä 
orastavien teinivuosien. 

Olemme lupautuneet ryhmänvetäjiksi, mut-
ta vain yhdessä Hämeenlinnan adoptioperhe-
kahvila on olemassa. Iltapalan ja loppusiivouk-
sen jälkeen hyvästelemme toisemme. Lukitsen 
ulko-oven. Marraskuun ilta on kuin tumma 
verho. Kävelemme autolle katulampun valossa. 
Ilmassa leijuu usva. Tyttäremme reppuselässä 
ystävä.

Meidän adoptioperhe-
kahvila

VI VAR RELATIVT ÖPPNA med vår adop-
tion ganska tidigt, vilket gjorde att jag i ett 
tidigt skede sökte mig till en adoptionsgrupp 
i staden. Vi har förmånen att ha en adoption-
sgrupp väldigt nära oss, som drivs enbart av 
frivilla krafter. För mig personligen har gruppen 
varit till stor hjälp, eftersom man där fått/får 
ventilera och diskutera allt som berör adop-
tion, och det finns familjer i livets alla olika 
situationer inom adoptionen så man får alltid 
svar eller respons på sina funderingar. Sen är ju 
alla i samma situation och förstår varann så bra. 
Har man en tuffare period på gång, så finns 
det alltid de som peppar och lyfter upp en, och 
har man en bra period får man vara den som 
sprider positivitet till de andra. 

En annan positiv sak med att ha en grupp 
att tillhöra, är att man inser att alla upplever 

tiden för förberedelse inför en adoption på oli-
ka sätt. Nån kan tycka att det är jobbigt i vissa 
situationer och en annan kan tycka att livet 
flyter på bra ändå, och väntan inte alls känns 
särskilt jobbigt. Av egen erfarenhet vet jag att 
det kan vara svårt att våga berätta för folk i ens 
omgivning att väntan går bra, utan istället hål-
ler man bara med andra, som tycker att olika 
skeden i adoptionen känns/måste kännas job-
biga. Annars väntar man inte tillräckligt mycket 
efter sitt barn. Och då är gruppens stöd bra, 
för där får man känna precis som man vill och 
man får bekräftelse på att man absolut väntar 
lika mycket på sitt barn, även fast väntan och 
förberedelsen inte känns så jobbiga. 

En absolut favorit också i vår grupp är att vi 
firar stunder tillsammans när familjer får barn-
besked. Då får vi alla vara med och glädjas och 

fira med de som fått det efterlängtade samta-
let. Alla är vi lika lyckliga oberoende av vem av 
oss som fått beskedet. 

Gruppen jag är aktiv och träffas en gång i 
månaden. Vi ser alltid framemot den kvällen. 
Vi ordnar också en del landspecifika träffar, 
och ibland ordnas även en adoptionsträff för 
hela familjer, (annars träffas vi bara mammor/
blivande mammor). Våra barn älskar verkligen 
våra träffar och det är en rikedom för dem att 
också få träffa andra adopterade. 

Jag hoppas verkligen att alla par/familjer 
som önskar det, hittar en grupp att tillhöra. 
Ingen förstår en så bra som andra i samma 
situation.

Känsla av gemenskap i väntans tider

teksti Pasi Luukkainen  

text Åsa Petterson bild Petterson familjalbum

SE OLI RAKKAUTTA ensisilmä-
yksellä. Joukko pieniä ruskeita lap-
sia juoksi hotelli Petäyksen aulassa. 

Oli kesäkuu ja vuosi 2010. Olimme tuolloin 
odottajia Etelä-Afrikka-adoptioperheiden 
maatapaamisessa. Illalla maittavan braain 
jälkeen vaimoni Sanniella jutteli adoptio-
äitien kanssa vertaistuen merkityksestä. Hän 
kuuli Niina Torkolta, ettei Hämeenlinnan 
seudulla ole adoptioperhekahvilaa.

Kesä taittui syksyksi eikä lastamme kuu-
lunut. Sanniella lähetti Hämeenlinnan MLL:n 
sähköpostia ja tiedusteli, voisimmeko mah-
dollisesti aloittaa adoptioperhekahvilatoi-
minnan heidän tiloissaan. Viestiin vastasikin 
MLL:n hallituksessa oleva adoptioäiti, joka 
oli pohtinut samaa asiaa. Päätimme tuolloin 
Satu Luoman perheen kanssa perustaa 
adoptioperhekahvilan Hämeenlinnaan.

Loppuvuodesta 2010 toimintamme käyn-
nistyi. Oli innostavaa ja samalla rauhoittavaa 
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Där får man känna 
precis som man vill och 
man får bekräftelse på 
att man absolut väntar 
lika mycket sitt barn.  
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Rising above yourself
SINCE I WAS A TEENAGER, I always 

wanted a big family with many kids, perhaps 
because I do not have siblings. That has not 
changed. I don’t think I was prepared for fat-
herhood, perhaps you never can. I see father-
hood now as having to get in touch with your 
own vulnerability, your fears, and limitations. 
Being a parent is not so much about raising 
kids as it is about rising above yourself. The 
two things go hand in hand, and I certainly had 
underestimated the latter.

I get support from talking to other fathers 
and sharing experiences. In this, communities 
such as Adoptioperheet are extremely valuab-
le. I had a chance to meet other fathers who 
have adopted, or are adopting. When you start 
talking about your experience, you find a lot of 
similarities and right away you feel less alone. I 
am also part of a small group of Italian fathers 
in Finland and we try to meet once a month to 
share a good time.

My family
My wife Paola and I have a daughter, a 

son adopted from India and we are a support 
family for a lovely 12-year-old girl. I love all 
three kids immensely, and the way I am father 
to them is fairly similar.

With our daughter I had the opportunity to 
care for her from day one, actually even before 
she was born. Our relationship developed 
around me being part of her life, in every pos-
sible way. 

Our son joined our family when he was 20 
months old, so there is a part of his life where I 

adopted). And finally, in Italy I would probably 
be a more anxious father, and my kids would 
not get as many chances to play out alone with 
their friends or walk to school by themselves.

Role models
I have been joking that my role models as 

father are fictional characters - Phil Dunphy 
from tv-show Modern Family and a touch of 
Ron Swanson from Parks and Recreation. I like 
how Phil is openly vulnerable and caring. Ron 
is too, even though he adds that thick layer of 
sarcasm and gravity, that is very much me.

My father surely taught me a lot, particu-
larly in terms of honesty and presence. He was 
very much involved in my life, he has taken 
me to football practices for years, he was inte-
rested in what I was doing, and he has shown 
me the importance of constantly learning and 
developing. These are all learnings I uphold in 
my parenting. 

Seeing your kids being able to do somet-
hing today they were not able to do yesterday. 
Seeing them grow and become their own 
person, different from yourself. It is perfectly 
amazing. And if there is one thing that I wish 
to pass on to all of my children, it is kindness. 
Towards themselves and towards others. 

Join the English-speaking Facebook 
group to connect with other adopters: 
www.facebook.com/groups/adoptive-
familiesinFinland/

was not there, physically and emotionally. This 
is important, because when we met and we 
started living as a family, he did not know me, 
he did not know what type of father I would 
be, he did not even know what "father" meant. 
Nowadays, I can perhaps appreciate how 
much of a shock it was for him, and how much 
that will impact his life. Anyway, our relation-
ship has developed more slowly. Most of the 
challenges I had were due to me wanting it to 
go faster and I could not fully understand how 
difficult it was (and still is) for him. 

Four years ago we met our tukityttö, the girl 
we act as a support family for. We felt clearly 
since the very beginning that the time spent 
with her would be a blessing to our family. She 
is such an exceptional, creative, strong girl! Our 
relationship has developed slowly but steadily, 
as we only spend limited time together, usually 
every other weekend. I believe it is important 
for her to know that I will be there for her when 
she needs it, no matter what.

Parenting in Finland
If we would be living in Italy I most likely  

would not be able to spend as much time as I 
do with my kids. I often say this: Finland is the 
best country in the world if you have a family 
and if you enjoy family life. There is no other 
country in the world (to my knowledge) where 
it is acceptable to leave the office at 4pm and 
not feel the pressure of your colleagues, boss, 
company. On top of that, you are granted a 
long parental leave, even as a father, and that 
is precious time with your kids (in Italy, fathers 
can be home for 6 days after a child is born or 

Fabrizio Trotti was born in 
Italy and lives now in 
Finland. He was recog-
nized as a Father of the 
Year (Vuoden Isä) in No-
vember 2020 among two 
others. The award is given 
by Ministry of Social Affairs 
and Health in Finland since 
year 2006 and the idea is to 
promote active fatherhood 
and to acknowledge the 
importance of fathers.

text Fabrizio Trotti pictures The Slow Photography



Yhdistyksemme sai tänä 
vuonna ensimmäistä 
kertaa ehdottaa omaa 
ehdokasta Vuoden 
Isäksi. Iloksemme 
ehdokkaamme 
Fabrizio Trotti valittiin 
ja ensimmäistä kertaa 
valittujen joukossa 
nähtiin  adoptioisä! 

Vuoden isä -palkinto nostaa isien merkitys-
tä ja roolia vanhempina esille. Adoptioperheet 
sai ensi kertaa ehdottaa omaa ehdokastaan ja 
tänä vuonna adoptioisyys näkyy palkituissa! 
Nimetyt Vuoden Isät paljastettiin marraskuussa 
2020 isänpäivän tienoilla.

Tuomaristo luonnehtii näin ehdokastamme:

 Fabrizio Trotti tulee kolmen 
kulttuurin perheestä, jossa on sekä bio-
logisia lapsia että adoptiolapsia. Fabrizio 
on toiminut vertaistukena isille ja kehittä-
nyt mentoritoimintaa nuorille, erityises-
ti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja 
tukenut maahanmuuttajaperheitä. Hän 
on myös käyttänyt paljon perhevapaita ja 
näyttänyt arjessa tasa-arvoisen vanhem-
muuden esimerkkiä. ”

Our NGO had the first 
time possibility to name 
our own nominee for 
Father of the Year. We 
were so happy to learn 
that our candidate, Fab-
rizio Trotti, was selected 
and year 2020 an adop-
tive father was among the 
selected!  

text Fabrizio Trotti pictures The Slow Photography
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Toimiston porukka 
tutuksi

Jenny Nyman
jenny.nyman@adoptioperheet.fi / 
040 538 4652

Työtehtävä:  Toiminnanjohtaja
Lempiasia työssäni: Ihmiset. Työn merki-
tyksellisyys, monipuolisuus ja uuden oppimi-
nen. 
Tykkään: Perheestä ja ystävistä, ruuanlaitosta 
ja leipomisesta, dekkareista ja luovasta kirjoit-
tamisesta, matkustelusta ja uuden oppimisesta. 
Lempiruoka: Hitaat aamiaiset ja brunssit. 

Elias Helminen
elias.helminen@adoptioperheet.fi / 
045 8827080

Työtehtävä:  Vertaistoiminnan suunnittelija
Lempiasia työssäni: voi vaikuttaa työn 
sisältöihin ja saa kohdata nuoria ja aikuisia 
adoptoituja
Tykkään: koirista, hyvästä ruoasta ja eloku-
vista
Lempiruoka: kana ja riisi eri muodoissaan

Sanni Lehtonen
sanni.lehtonen@adoptioperheet.fi / 
050 543 2674

Työtehtävä: Järjestötyöntekijä
Lempiasia työssäni: Työkaverit ja kohtaa-
miset tapahtumissa ja leireillä.
Tykkään: Laulaa, maalata ja piirtää. 
Lempiruoka: Kasvishampparit!

Hanna-Kaisa Virtanen
hanna-kaisa.virtanen(at)adoptioper-
heet.fi / 045 1869300

Työtehtävä: Vapaaehtoistoiminnan koordi-
naattori
Lempiasia työssäni: kohdata vapaaehtoi-
sia sekä leireillä lasten, nuorten ja vanhempien 
kanssa
Tykkään: koirista, luonnosta ja salmiakista 
sekä viettää aikaa perheeni ja ystävieni kanssa
Lempiruoka: uunikala ja lohkoperunat kera 
sweet chili dipin

Minna Vihavainen
minna.vihavainen@adoptioperheet.
fi / 050 4109500

Työtehtävä: Mentoritoiminnan projektipääl-
likkö
Lempiasia työssäni: työ adoption parissa, 
monipuolinen, antoisa ja mielenkiintoinen 
työ, kehittäminen, aina uuden oppiminen ja 
erityisesti kohtaamiset sekä ihmisten kanssa 
työskentely.
Tykkään: musiikista, luonnosta ja ulkoilusta, 
kokkailusta/leipomisesta sekä ajanvietosta per-
heen ja ystävien kanssa. 
Lempiruoka: Savustettu kala ja uudet peru-
nat raikkaan salaatin kera.

Mikael Juva
mikael.juva@adoptioperheet.fi / 050 
441 4225

Työtehtävä: Siviilipalvelustyöntekijä
Lempiasia työssäni: adoptoitujen tapaami-
nen ja muu vertaistoiminta
Tykkään: taiteesta, eniten musiikista
Lempiruoka: pizza, sillä mahdollisuudet ovat 
loputtomat

Lotta Ventelä
lotta.ventela@adoptioperheet.fi / 
045 233 0430

Työtehtävä: Viestintä- ja järjestösihteeri
Lempiasia työssäni: Työ on todella moni-
puolista ja tiedän, keitä varten sitä teen. 
Tykkään: Metalligrafiikan tekeminen on niin 
meditatiivista, että mieli lepää kaikesta muusta. 
Lempiruoka: Mikä tahansa jonkun muun 
valmistama annos!

Veera Adolfsen
veera.adolfsen@adoptioperheet.fi
Työtehtävä: Adoptioperheet-

lehden toimitussihteeri
Lempiasia työssäni: kaikki kiinnostavat 
jutut, jotka pääsen lukemaan
Tykkään: kahvista
Lempiruoka: linssikeitto

Tänä vuonna olemme voineet tavata teitä tavallista vähemmän kasvotusten, ja 
osalle olemme uusia, joten halusimme hieman esittäytyä!  
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA 2021!
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M E N T O R I T O I M I N T A

MENTORITOIMINTA ON anta-
nut minulle paljon. Lähdin toimin-
taan aikanaan mukaan sen pitkään 

kyteneen tunteen seurauksena, että haluan 
tehdä jotakin muiden auttamiseksi. Yllätyksek-
seni olen huomannut, että olen matkalla op-
pinut ja oivaltanut myös itsestäni paljon. Olen 
päässyt palaamaan omiin, adoptioajan alun 
jo unohtuneisiinkin tunnelmiin. Olen kaiken 
ohessa saanut hiottua vuorovaikutustaitojani, 
päässyt keskustelemaan mentoroinnista ja 
vuorovaikutuksesta muiden mentorien kanssa 
sekä oppinut mentoroinnista ja vuorovaiku-
tuksesta meille tarjottujen asiantuntijaluento-
jen kautta.

ADOPTIOPERHEIDEN TAITAVASTI raken-
nettu ja tuettu mentoriohjelma on antanut 
erinomaiset eväät mentorina toimimiselle. 
Alussa kahden päivän pituinen viikonloppu-
koulutus kevät- talvella 2019 perehdytti minut 
ja kymmenkunta muuta mentorikokelasta 
sekä teorian että käytännön tasolla mentoroin-
nin, vuorovaikutuksen ja dialogin maailmaan.  
Viikonlopun jälkeen osasin katsoa vuorovaiku-
tusta erilaisin silmin, olin valmis ensimmäiseen 
suhteeseen. 

Ohjelma ei kuitenkaan loppunut tuohon 
viikonloppuun, vaan on jatkunut sen jälkeen 
säännöllisesti erilaisin työnohjauksin ja luen-

Maailma näyttäytyi kovin erilaisena vajaat kaksi vuotta sitten ryhtyessäni 
mentoriksi verrattuna nykyhetkeen. Ensimmäinen mentorisuhteeni sai voi-
mansa kävelylenkeistä Helsingin rannoilla ja kahviloiden ihanista tuoksuista 
ja tunnelmista. Nykyinen mentorisuhteeni  tapahtuu pääosin kannettavan 
tietokoneen näyttöruudun välityksellä kotioloissa, kokouspäivästä väljähty-
neen kahvikupin kera. Ulkoisista eroavaisuuksista huolimatta mentoroinnin 
perusolemus on kuitenkin sama; kulkea mukana toisen matkassa, kuunnella, 
tukea ja oivalluttaa.     teksti Nina Meincke

Usein riittää, että on 
läsnä ja kuuntelee, 
auttaa toista jäsentä-
mään ajatuksiaan ja 
tuntojaan.

Kanssakulkijana adoptiomatkalla

noin. Meistä on pidetty hyvää huolta,  mento-
reita ei ole jätetty yksin; aina on ollut tunne, 
että apua on saatavilla.

MENTOROINTI EI AINA ole helppoa, vaik-
kakin se on antoisaa. Silloin tällöin mielen val-
taa epäusko, onko minusta sittenkään toiselle 
tueksi, tuonko toisen pohdintoihin mitään 
uutta. Pääsemmekö pohdinnoissa eteenpäin. 
Mentorina toimimisen tarkoitus ei kuitenkaan 
ole suorittaminen, ei tarvitse saada valmista 
ja mitattavaa tulosta. Usein riittää, että on 
läsnä ja kuuntelee, auttaa toista jäsentämään 
ajatuksiaan ja tuntojaan. Mentoriohjelmaan 
rakennettu raami ja epävirallinen sopimus 
mentoroinnin tavoitteesta antaa jäntevyyttä 
mentoroinnille. Tapaamisia ennen on syytä 
pohtia, mistä asioista seuraavalla kerralla 

keskustellaan. Välillä on myös hyvä tarkistaa 
yhdessä, ollaanko oikeuden asioiden äärellä, 
kohtaavatko aktorin toiveet ja mentorin 
toiminta. Kummallakin osapuolella on vastuu 
mentroinnin onnistumisesta.

ODOTAN TAAS niitä aikoja, kun men-
torointi voi jatkua kohdaten muutoin kuin 
ruudun välityksellä. Mutta on tässä ajassa hy-
vääkin. Tapaamisten järjestäminen on omalla 
tavallaan mutkattomampaa, kun se voi tehdä 
helposti kotioloista. Toisaalta mentorisuh-
teita voi muodostaa pitkienkin välimatkojen 
päähän, ja mentoritoiminta on saavutetta-
vissa myös sellaisille paikkakunnille, joilla ei 
ole mentoria saatavilla. Onkin varmasti hyvä 
pohtia, mitä hyviä käytäntöjä tästä ajasta voi 
jatkossa hyödyntää. Uskon, että mentoritoi-
mintaa voidaan jatkossakin harjoittaa osin 
etäyhteyksin. 

Suosittelen varauksetta mentoriksi ryhty-
mistä kaikille, joita kiinnostaa toisten auttami-
nen ja tukeminen, toisiin tutustuminen, omien 
vuorovaikutustaitojen hiominen, uudet koke-
mukset ja astuminen ulos omasta kuplasta. Tai 
muuten vain nähdä elämää hieman erilaisten 
linssien lävitse. Matkasta voi parhaimmillaan 
jäädä mukaan ystävä, mutta joka tapauksessa 
uskon, että se omalla tavallaan rikastaa mento-
riksi uskaltautuneen elämää.
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SE ILMOITUS houkutti… sparraaminen, 
coachaaminen, mentorointi…mitä kaikkea 
näitä nyt onkaan? Miten aikani riittää vapaaeh-
toistyöhön? Millaista osaamista ja kiinnostusta 
minulla on tuntemattoman ihmisen kanssa tu-
tustumiseen, kuuntelemiseen ja keskusteluun? 
Millainen äiti minä olen, millainen meidän per-
heen adoptiotaipale on ollut, millainen perhe 
meillä on? Millaista annettavaa minulla voi 
jollekin toiselle näissä asioissa olla? Mitä uskon 
hyötyväni ja saavani, jos ryhtyisin mentoriksi? 
Adoptio on syvästi henkilökohtainen yksit-
täisiä ihmisiä koskettava asia ja samalla mitä 
yhteiskunnallisin asia. Vapaaehtoistoiminta 
ja vertaistuki ovat minusta arvokkaita asioita. 
Uskon asioiden jakamisen, yhdessä ymmärtä-
misen ja yhdessä oppimisen voimaan. Uskon, 
että matkanteko, prosessi kantaa, vaikka 
tavoitetta tai tulevaisuutta ei vielä tunnekaan. 
Minulla oli ennalta kokemusta sitoutuneesta 
ja säännöllisestä vapaaehtoistyöstä nuoruu-
dessani, joten ehkä, miksi ei, ehkä joo. Ehkä 
osallistun tuohon koulutukseen, katson ja 
päätän vasta sitten.

KOULUTUS OLI tunnelmaltaan rento, 
kouluttajat osaavia ja fasiliteetit loistavia. Osal-

Miksi juuri minä toimin 
mentorina?  teksti Tiina Kauma kuva Rawpixel

listujien tunnelmat vaikuttivat odottavilta ja 
jännittyneiltä. Mätsätäänköhän ja paritetaan-
kohan minua koskaan? Saako kukaan minusta 
mentoria ikinä? Itse koen saavani tukea ja 
apua mentorointiin siitä, että uskon vertais-
mentorointiin, ja tarvittaessa mentoritoimin-
nan projektipäällikkö Minnalta ja mentorien 
työnohjauksesta saa myös tukea.

ENSITAPAAMINEN AKTOREIDEN kanssa 
oli kuin treffeille meno. Haluni tutustua ja 
olla toisten ihmisten elämässä jollakin lailla 
mukana kuitenkin auttoi. Minun piti luopua 
pidättyväisyydestäni ja jakaa jotain itsestäni ja 
samalla olla toisia varten, niin että he tulevat 
kuulluksi ja nähdyksi, että juuri heillä on tilaa 
jakaa haluamiaan asioita. Joka tapaamisella 
saattaa kestää hetken, että yhteinen läsnäolo 
ja vireys syntyy ja syttyy.

Haastavinta on ollut olla mukana aktorien 
odottamisen ja maailman tilanteen sekavuu-
den keskellä elämisessä, olla mukana välitilas-
sa, siinä ettei tunnu tapahtuvan mitään ja silti 
yhdessä luottaa ja uskoa lapsitiedon saami-
seen, sitten joskus. Olemme ehkä kaikki men-
torisuhteen osapuolet oppineet luottamaan 

hiljaisuuteen ja kestämään epätietoisuutta 
siitä, että mistä tässä seuraavaksi pitäisi puhua. 
Välillä hapuilemme ja luomme yhteyttä. 

PALKITSEVINTA ON se, kun aktorit elävät 
sydämessäni ja saan olla mukana jakamassa 
adoption tavallisuutta ja erityisyyttä, saan 
olla jakamassa vanhemmaksi kasvamista. 
He kuuluvat minun elämääni ja minä heidän 
elämäänsä. Olemme kaikki adoptioon liitty-
vien ihmisten pitkää ketjua. Adoptio on yksi 
erityislaatuisuus muiden erityislaatuisuuksien 
joukossa. 

Vinkkejä tuleville mentoreille!

Ole oma itsesi.
Kannattaa harjoituttaa itsessään 
jotain teemaa: kuuntelua, avoimien 
kysymysten tekemistä, asioiden kat-
somista toisista näkökulmista. 
Opettele kestämään tietämättö-
myyttä. 
Toimi parhaan ymmärryksesi mu-
kaan.
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Oma  vertaiskaveri 
yhdessä  polkua 
tallaamassa

KORVIINI ALKOI kantautua puhe uudesta 
vertaisuuden muodosta, jota Adoptioper-
heet ry järjesti. Moni vastaan tullut tai jollain 
tapaa kohdalle osunut osasi kertoa, että joko 
hän tai he itse ovat osallistuneet toimintaan 
tai tunsivat jonkun, jonka kokemuksia olivat 
kuulleet. Kokemukset ja kertomukset olivat sen 
verran positiivisia, että itselläkin heräsi vahva 
mielenkiinto. Mikä se sellainen mentoritoimin-
ta on? Sormiani syyhysi ja oli pakko googlettaa 
mistä oli kyse. Melko pian törmäsin toiminnan 
mainoksiin myös somen syövereissä. 

Tutustuin toimintaan tarkemmin Adoptio-
perheiden kotisivuilla ja luin antaumuksella 
muiden kokemuksia ja kertomuksia. Tämä. 
Kyllä. Vihdoin. Tähän me lähtisimme mukaan! 
Moni, jonka kanssa tästä uudesta toiminta-
muodosta olin jutellut (ja esittänyt heille noin 
sata kysymystä) oli todennut, että ”voi jos 
tällaista olisi jo aiemmin ollut tarjolla!”. Näitä 
kommentteja ja kokemuksiani kuunnellessa 
totesin, että selvästi oli kyse toivotusta ja tarvi-

kiinni tästä. Ymmärtää. Antaa validointia mi-
nun kokemuksilleni ja pohdinnoille. Tuo esille 
uuden näkökulman tai idean. Esittää hyvän 
kysymyksen. Lähtee mukaan tapaamiseen, jos-
sa kaipaan kaveria rinnalle. Jutustelee kanssani 
samalla kun nautimme merenrantakävelystä, 
metsässä tarpomisesta tai aromirikkaasta kah-
vikupposesta. 

KUN MINULTA kysyttiin voisiko minulla 
olla kiinnostusta kertoa kokemuksistani, jäin 
pohtimaan asiaa. Tiedän ja myös ymmärrän, 
että meiltä aktoreilta ei yhtä helposti irtoa 
kirjoitelmia, kuten esimerkiksi mentoreilta. 
Mutta haluanko jakaa niinkin henkilökohtaisia 
asioita? Kyllä. Ainakin jollain tapaa. Jos se voi 
herättää toisessa ihmisessä pienen kipinän tu-
tustua toimintaan ja ehkä jopa hakea mukaan. 
Tunnistaa, että, hei, tämähän voisi olla kiva 
juttu! Sanoittaa, kuinka hienona, mukavana 
ja hauskana olen itse tämän kokenut ja miten 
mahtavana koen sen, että tällaista toimintaa 
järjestetään. Sitä kuuluisaa matalan kynnyksen 
toimintaa. Jotain uutta! Kertoa, miten toiminta 
on ylittänyt odotukseni. Todeta, miten hienoa 
on, että tämä toiminta aina tehdään jokaisen 
mentoroitavan toiveita ja tarpeita vastaavaksi. 

Oli sitten kyse pidemmästä tai lyhyemmäs-
tä mentorisuhteesta, vain parista tapaamisesta 
tai puhelusta, etämentoroinnista, harvemmin 
tai useammin jutustelusta. Juuri minulle sopi-
van mentorin etsimisestä. Omasta adoptiosta, 
vanhemmuudesta, arjen pohdinnoista, odo-
tusprosessista tai ihmissuhteista keskustelu. 
Yhdessä nauraminen. Uusien ihmisten kohtaa-
minen ja verkostojen laajentuminen. Tunne 
siitä, että meistä välitetään ja järjestön hieno 
tuki taustalla. Kun Minna soittaa ja kysyy, että 
hei miten teillä on mentorin kanssa mennyt ja 
mitä kuuluu. Se lämmin vastaanotto. Toisen ih-
misen kohtaaminen ja vertaisuuden merkitys. 
Salainen haave itsekin joskus, kenties, hakeu-
tua mentoriksi, ja voida jonain päivänä ehkä 
edes hieman antaa takaisin kaikkea sitä mitä 
olen itse tältä saanut. Mutta nyt, ainakin tässä 
hetkessä, talsin vielä omaa polkuani, mentori 
rinnallani. 

Saara, mentoritoimintaan osallis-
tunut aktori

tusta vertaistuen muodosta, joka kaiken lisäksi 
oli ammatillisesti ohjattua. 

MENTORITOIMINNASSA MAHDOLLIS-

TUU henkilökohtaisemmalla tasolla ja luot-
tamuksellisesti ajan vietto, ajatusten vaihto ja 
juttelu vertaisen kanssa, jolla on omakohtaista 
kokemusta, on läsnä, kuuntelee, ei kritisoi tai 
tuomitse ja kulkee rinnallasi sinun adoptiopo-
lullasi. Olit sitten adoptoitu, adoptiovanhempi 
tai -perhe, adoptio-odottaja tai sitä harkitseva. 
Itse yllätyin positiivisesti erinomaisesti raken-
netusta toiminnasta ja ihanasta henkilökun-
nasta, mikä loi itselle turvan tunnetta osallistua 
toimintaan. Mukana on ollut hyvä olla. Tärkeä 
olla. Mentorista on ollut suuri tuki, tavalla, jota 
en välttämättä edes itse osaa sanoittaa. Eikä 
suurempaa ongelmaa elämässä tarvitsekaan 
olla, jotta mukaan voi lähteä. Jos kaipaa vertai-
sesta juttuseuraa, jonka kanssa voi keskustella 
asioista, jotka juuri silloin ovat mielen päällä. 
Ei tarvitse juurta jaksaen selittää toiselle omia 
ajatuksiaan tai tuntemuksiaan. Mentori nappaa 

Voi, jos 
tällaista olisi 
ollut jo 
aiemmin 
tarjolla!
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Jostakin
 olen tullut 

Liisa Isotalo
Basam Books 2020

KIRJA ON VAHVA ja voimakas sekä harvi-
nainen kuvaus ylisukupolvisesti elämän-
tapahtumat toisiinsa sitoen näkymättömin 
säikein, tunne-elämän kokemusten kautta. 
Kirja sopii jokaiselle, joka on valmis käsitte-
lemään elämää sekä suhdetta siihen. Kirja 
rohkaisee elämään oikeaa elämää, koh-
taamaan sekä ymmärtämään. Kirja piirtää 
realistisen kuvauksen adoptiosta sekä sitä 
ympäröivistä tapahtumista menneisyydes-
sä ja miten adoptio on vaikuttanut tuleviin 
polviin. Kirjassa saa selkeän ymmärryksen 
menneisyyden tapahtumiin sekä lukijaa 
kiinnostavan ajatuksen siitä, minkä merki-
tyksen adoptio merkitsee tulevien polvien 
elämässä. Tärkeä kuvaus adoption ymmär-
tämiseen; se ei kosketa vain adoptoidun 
elämää, vaan myös monia muita ympäril-
lä. Sekä olosuhteita, jotka ovat johtaneet 
adoptiopäätökseen. Sen ymmärtäminen 
herättää sekä vapauttaa monia tunteita. 
Tunteet ovat ihmisyyden perusta, minuu-
den rakennusaine, jota adoptoitu Paula 
kohtaa etsiessään juuriaan; omaa itseään, 
joka hänellä on kadoksissa. Kirjassa käsi-
tellään vahvasti häpeää, joka on leiman-
nut moniulotteisesti sekä biologista äitiä 
että adoptioäitiä; toinen saa epätoivotun 
lapsen ja toinen kärsii lapsettomuudesta. 
Kumpikin opetetaan vaikenemaan. Mikä 
onkaan häpeän ilmiasu ja ulostulo Paulan 
elämässä, ihmisessä, jonka olemassaoloa 
leimaavat molempien äitien ja heidän su-
kujensa kokemukset. Ja kuitenkin Paulalla 
on oikeus elää omana itsenään, vapaana 
sieluna sitomatta kenenkään tunnetaakko-

L U E T T U AL U E T T U A

ja itseensä, löytäen rauhan ja selityk-
sen olemassaololleen. Se tapahtuu vain 
kohtaamalla menneisyys ja olosuhteet, 
joihin hän on syntynyt, sekä proses-
soimalla suhde äitiin, jonka kanssa on 
elänyt. 
Vahva tarina aikuisiällä alkavasta kak-
soisidentiteetin rakennustyöstä, josta 
menneinä vuosina ei osattu kotimai-
sen adoptiolapsen kohdalla puhua. 
Suojaavan vaikenemisen vääränlaisuus 
ja siitä seuraava tuska. Toisaalta kirja 
piirtää toivoa ja mitä mahdollisuuksia 
meissä jokaisessa ihmisessä on, kunhan 
saamme mahdollisuuden niiden esille 
tuomiseen sekä elämän jatkuvuudesta. 
Itse elämä on tehty suojattavaksi, sen 
jatkuvuus on tärkeä toivon tuoja. Myös 
biologisen äidin inhimilliset tunteet 
elämän raadollisuuden keskellä kos-
kettavat. Adoptoituna voin samaistua 
moniin Paulan tunteisiin olemassaolon 
kaipuusta sekä totuudesta, joka raken-
tuu pala palalta, omannäköisekseen. 
Tässäkin pätee sanonta: niin kauan kuin 
on elämää, on toivoa! 
Reetta Solaranta, adoptoitu 

Ennen kuin unohdat
Susanne Maude
Gummerus 2020

"Kiehtova esikoisromaani ystävyydestä, 
intohimosta ja kipeistä valinnoista. Kuvaa 
taidokkaasti aikuistumisen huumaa ja haa-
voittuvuutta". 
Kirjan takakannen teksti todellakin pitää 
paikkansa. Kirja tempaisi mukaansa muis-
toihin ja omiin kokemuksiin, sekä tunne-
myrskyihin vuosien taakse. 
Kirja kertoo todentuntuisesti ja rehellises-
ti asioita, joita raskaus ja lapsen adoptioon 
antaminen synnyttävälle äidille, sekä hä-
nen lähipiirillensä aiheuttaa. Ja siitä, kuinka 
muistot elävät tiiviisti mukana, vaikka elä-
mä kulkee eteenpäin. Lapsi elää mukana, 
vaikka ei olekaan äidin vierellä. Biologinen 
äiti voi vain toivoa lapselle parasta, kun 
taas adoptiovanhemmat voivat sen hyvän 
elämän toteuttaa. Biologisella äidillä on 
vain toive siitä, että joskus vielä lapsensa 
tapaa. Ja adoptiovanhemmilla on avaimet 
sen hetken onnistumiseen.
Tarinassa tuodaan myös hyvin esille se, mi-
ten tärkeää on olla ympärillä ystäviä, joihin 
luottaa ja joille asiasta pystyy puhumaan.
Toivoisin mahdollisimman monen lukevan 
tämän kirjan, koska se varmasti avartai-
si ajattelutapaa adoptiota kohtaan. Vielä 
nykypäivänäkin siitä kannetaan häpeää ja 
asioita salaillaan. Avoimuutta kaivataan niin 
biologisen äidin, kuin adoptiovanhempien 
osalta. 
Luettuani kirjan, jäin kaipaamaan vasta-
uksia kysymyksiini. Olisin halunnut tietää, 
että tapasiko kirjan päähenkilö koskaan 
adoptioon antamaansa lasta, ja tuliko hän 
koskaan uudelleen raskaaksi?

Nina Ahlholm
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