Terhi 39 vuotta
Lapseton
Lapsuudessa ajattelin, että sitten kun olen aikuinen,
haluan lapsia. Ajatus tuli varmaankin siitä, että näin
oli tapana tehdä ja toimia. Tytöille annettiin nuket,
joilla leikkiä ja oletettiin kaikkien siitä tykkäävän.
Nuorena oma mielipide kuitenkin alkoi muuttua.
Vuosi vuodelta tuli selkeämmäksi, ettei lapset ehkä
olekaan oma tulevaisuuden haaveeni, vaan
enemmänkin yhteisön ja ympäristön luoma odotus
minulle. Oman tahdon kuunteleminen ei kuitenkaan
aina ollut helppoa.
“Vuosi vuodelta tuli
selkeämmäksi, ettei lapset ehkä
olekaan oma tulevaisuuden
haaveeni, vaan enemmänkin
yhteisön ja ympäristön luoma
odotus minulle.
Tykkään kyllä lapsista ja olen aina tykännytkin.
Tykkään ihmisistä ympärillä ylipäätään ja
koen olevani sosiaalinen. Harrastustoiminnassakin
olen paljon lasten ja nuorten kanssa
tekemisissä ja se on nautinnollista. Ennen
kaikkea nuorten kanssa koen olevani “tutulla
maaperällä” ja heidän kanssaan on kiva
tehdä yhteistyötä. Rakastan myös siskojeni
lapsia ja kummilapsiani!
“En ole koskaan vielä kokenut
“biologisen kellon tikittävän”. En ole
valmis luopumaan vapaudestani ja
sitoutumaan perhe-elämään. ”
Omien lasten hankkiminen ei kuitenkaan
tunnu itsestäni sopivalta. En ole koskaan vielä
kokenut “biologisen kellon tikittävän”. En ole
valmis luopumaan vapaudestani ja sitoutumaan
perhe-elämään. Puolisoni kanssa teimme
yhteisen päätöksen seurustelumme alkumetreillä
parikymppisinä, ettemme toistaiseksi hanki
lapsia. Päätimme samalla, että keskustelemme
asiasta säännöllisesti ja tuomme omat
ajatuksemme avoimesti julki ja kunnioitamme
toisiamme tässäkin asiassa. Olemme päättäneet
yhdessä käyttää raskaudenehkäisyä, sillä
tiedostamme sterilisaation lopullisuuden ja
sen, ettei biologisten lasten saaminen sitten
ole enää mahdollista, jos mieli muuttuukin.
“Olemme päättäneet yhdessä
käyttää raskaudenehkäisyä, sillä
tiedostamme sterilisaation
lopullisuuden"
On ymmärrettävää, että tarpeet ja halut vuosien
aikana muuttuvat. Näin ei kuitenkaan meidän
kohdallamme tässä asiassa käynyt. Kummankaan
mieli ei ole muuttunut vuosien kuluessa, vaikka
asiasta on lukuisia kertoja myöhemminkin
keskusteltu.

Tämän vuoksi en sinänsä ole jossitellut ajatuksella
juurikaan. En tiedä olisinko ollut valmis lasten
hankkimiseen siinäkään tapauksessa, että
puolisoni olisi sitä toivonut. Asiasta olisimme toki
keskustelleet ja punninneet vaihtoehtoja, mutta en
osaa sanoa mihin lopputulokseen olisimme tulleet.
Koen, että lapset ovat niin iso ja merkittävä asia
elämässä, ettei sitä päätöstä voi tehdä toisen
vuoksi tai puolesta, tai toisaalta jättää omaa
haavettaankaan toteuttamatta. Lapsethan
mullistavat elämän! Täytyyhän minun olla itsekin
sitoutunut perheeseeni, sehän on jo lapsenkin etu!

“Kahdestaan me olemme perhe."
Tiedän myös sen, ettei lapsia hankita. Ei ole itsestään
selvää, että niitä edes saisi vaikka haluaisi.
Hankkimisesta puhunkin siksi, että ettemme
halunneet lapsia millään keinoin, ei biologisia eikä
adoptoituja tai sijaislapsia. Haluamme olla läsnä
vain toisillemme ja toteuttaa haaveitamme,
harrastaa ja nauttia elämästä. Kahdestaan me
olemme perhe.
“Ympärillä olevat ihmiset tuntuvat
olettavan, että kaikki haluavat
jossain vaiheessa lapsia. Olemme
kertoneet kuitenkin avoimesti
kaikille asiaa ihmetteleville, että
lapsettomuus on meidän tietoinen
valintamme, ja se on tehty
molempien yhteisestä toiveesta. ”
Meidän perhemallimme poikkeaa valtavirrasta.
Olen saanut vuosien aikana paljon kyselyitä
ympärillä olevilta ihmisiltä. Aiemmin kyseltiin siitä,
koska meille tulee lapsia, ja myöhemmin enemmän
siitä onko meillä lasten saannissa jotain ongelmia
tai ollaanko kokeiltu lapsettomuushoitoja. Ympärillä
olevat ihmiset tuntuvat olettavan, että kaikki
haluavat jossain vaiheessa lapsia. Olemme
kertoneet kuitenkin avoimesti kaikille asiaa
ihmetteleville, että lapsettomuus on meidän
tietoinen valintamme, ja se on tehty molempien
yhteisestä toiveesta. Toisten on ollut helpompi
hyväksyä asia, toiset puolestaan ovat vakuuttuneita
siitä, että mielemme vielä tulee muuttumaan.

“Nuorelle itselleni haluaisin
sanoa, että ole juuri itsesi ja tee
itsesi näköisiä valintoja. Elä
elämääsi kuten itse haluat, älä
niin kuin joku muu sinulta
odottaa. Maailmassa on kyllä
tilaa meille kaikille erilaisille
ihmisille ja elämäntarinoille!"

