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A
nne siirrettiin synnytyssairaalasta suoraan las-
tenkotiin. Kahdeksan kuukautta myöhemmin 
adoptio-isä haki hänet. Anne kertoo olleensa 
hieman passiivinen, liikunnallisesti jälkeen jää-

nyt pötkylä. 
– Olen aina tiennyt olevani adoptiolapsi. En edes muis-

ta, miten asiasta on minulle kerrottu. Sen tiesivät kaikki. 
Murrosiässä kaverit alkoivat kysellä, eikö minua kiinnos-
taisi nähdä biologista äitiäni ? Että mennäänkö salaa kat-
somaan? Soitetaanko pilapuheluita? Vaihtaisinko äitiä 
isompana? Minkäköhän näköinen biologinen äitini on? 
Minua  vaan ei jaksanut vähempää kiinnostaa.

18 vuotta täyttäessään hän sai adoptiopaperit itselleen.

Kun Anne sitten oli raskaana, neuvolassa kyseltiin pe-
rinnöllisistä sairauksista. 

– Kerroin, etten tiedä, koska olen adoptiolapsi. Seuraa-
vien raskauksien kohdalla vastasin vain, ettei ole sukura-
sitteita. En jaksanut sitä hämmennystä, joka tietämättö-
myydestäni syntyi. 

Mielenkiinto adoptiota kohtaan alkoi heräillä oikeas-
taan juuri perinnöllisten sairauksien takia.  

– Minulla oli Tean osoite ja puhelinnumero. Hän oli ollut 
naimisissa ja eronnut. Avioliitosta oli syntynyt kaksi lasta. 
Toinen lapsista oli kuollut. Biologinen veljeni oli puoles-
taan adoptoitu ja hän asui USA:ssa. Tämän verran tiesin. 

Anne päätti ottaa Teaan yhteyttä. Tärkein syy oli kysyä  
perinnöllisistä sairauksista, mutta hän halusi myös ker-
toa, että hänellä on kaikki hyvin, että hän on saanut hyvän 
elämän ja rakastavan kodin. 

– Omien lasteni myötä olin ymmärtänyt, ettei kukaan 
äiti unohda pois antamaansa lasta. Olin kiitollinen, että 
Tea oli tehnyt vaikean päätöksen ja päättänyt antaa vau-

valleen mahdollisuuden parempaan elämään. Näen sen 
suurena rakkauden tekona. Täytyy olla raastavaa tajuta, 
ettei kykene huolehtimaan lapsesta, ja samalla ehkä hä-
vetä kyvyttömyyttään.

Koska biologinen äiti luopuu adoptiossa juridisesti kai-
kista oikeuksistaan lasta kohtaan, Anne sanoo, että myös 
adoptiolapsen täytyisi kunnioittaa tätä päätöstä. Hänestä ei 
ole sopivaa mennä ilmoittamatta toisen elämään takaisin. 

– Voihan olla, ettei mahdollinen uusi perhe tiedä mi-
tään menneisyydestä. Omalla kohdallani mietin, ottai-
sinko ensin yhteyttä adoptoituun veljeeni USA:ssa, kun-
nes tuli mieleeni, etten tiedä, tietääkö hän olevansa adop-
toitu. Saattaisin sotkea itselleni vieraan ihmisen elämän 
pahan kerran. On se haasteellista, kun ei tiedä, kuka tie-
tää ja mitä tietää, mutta itse tietää, miten paljon salailua 
adoptioon saattaa liittyä. Halusin hoitaa asian niin, että 
Tealla on mahdollisuus kieltäytyä tapaamisesta, jos hän 
ei halua avata vanhoja haavoja.

Anne päätti kirjoittaa kirjeen ja otti yhteyttä sosiaalitoi-
meen. Sitä kautta löytyi oikea ihminen viestinviejäksi. So-
siaalityöntekijä vei kirjeen Tealle. Tea lähetti sosiaalityön-
tekijän kautta vastauksen. 

– Näin saimme yhteyden, joka muuttui puhelin keskus-
telujen kautta tapaamiseksi.

Annen tuolloisen puolison kanta adoptiota kohtaan oli 
täysin eri kuin Annen. Mies ei halunnut tulla Tean tapaa-
miseen mukaan. Niinpä Anne lupasi, ettei pitäisi Teaan 
tämän ensitapaamisen jälkeen enää yhteyttä.

– Tapasimme Tean kotona kolmen tunnin kahvitte-
lun merkeissä. Hän kertoi avoimesti elämästään, syistä 
ja seurauksista. Oli, kuten olin ounastellutkin. Lapsisar-

RAKKAUTEEN 
PELASTETTU

Tean elämä oli epävakaata elämän kaikilla osa-alueilla. 
Hän oli leski, ilman koulutusta, ja hän eli satunnaisten 

töiden ja vaihtuvien miessuhteiden varassa. Tea 
luovutti tyttärensä suoraan sairaalasta adoptoitavaksi. 

Tämä on Tean tyttären, Annen, tarina.
Teksti ja kuvat Raili Mykkänen



Anne istumassa itse te-
kemällään matolla. Kä-
sitöiden tekemiseen 
mieltyneenä hän ar-
vostaa kädentaitojen 
vaikutusta tunteiden 
käsittelyyn. Lue Annen 
”mattoterapiasta” seu-
raavalta sivulta.  
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ja B:n lapsille ei ollut koskaan kerrottu, että on olemassa 
myös sarja A:n lapset, jotka on annettu adoptioon. Tämä 
on niin yleistä adoption kohdalla, edelleen.   

– Uuden avioliiton lapset olivat kasvaneet osin hänellä, 
osin sijaisperheissä, osin lastenkodeissa. Vanhempi heistä 
oli jo kuollut huumeisiin.  Päätimme, ettei Tea kerro kuo-
pukselleen lainkaan sarja A:n olemassaolosta. Asia ei tu-
lisi koskaan julki, koska adoptiolapset perivät adoptiovan-
hempansa, eivätkä biologisia vanhempiaan. 

Anne sai tietää, että Amerikan veli oli ollut myös Teaan 
yhteydessä. Hän oli tietoinen niin adoptioistaan kuin pik-
kusiskostaan. Tapaamisen lopuksi Anne toivotti Tealle hy-
vää loppuelämää ja kertoi, ettei tule enää ottamaan yhteyttä. 

– Kunnioitin mieheni näkemystä siitä, etteivät lap-
semme tarvitse kolmatta mummoa, emmekä me tarvit-
se yhtä uutta ”pakollista joulukorttituttavuutta”. Niinpä 
kiitin Teaa koko sydämestäni, halasin ja palasin omaan 
elämääni.

Yllätyksellisesti Anne sai kuulla LKV-opintojnsai yhte-
ydessä, ennen vuotta 1980 tehdyissä adoptioissa adoptio-
lapsi perii myös biologiset vanhempansa. Anne päätti ot-
taa yhteyttä Teaan. Ehkä Tean olisi viisaampaa kertoa sarja 
B:n kuopukselle, että on olemassa kaksi muutakin lasta. 

– Adoptioäitini oli juuri kuollut, joten yhteydenotto vii-
västyi. Kaksi kuukautta myöhemmin soitin Tealle. Nume-
rosta vastattiin ”valitsemaanne numeroon ei saada yhteyt-
tä”. Kuukautta myöhemmin postilaatikostani löytyi oi-
keusaputoimiston kirje. Tiesin jo avaamatta, mitä se tar-
koittaa. Myös Tea on kuollut. 

Anne halusi löytää siskopuolensa ennen perunkirjoitus-

tapaamista. Aikaa siihen olisi noin kuukausi. Anne tiesi 
siskonsa olleen jossain vaiheessa vankilassa, jota kautta 
hän tämän sitten löysikin. 

– Soitin siskopuolelleni, ja hänpä kertoikin aavistel-
leensa minun olevan olemassa. Tea oli nimittäin kerran 
lipsauttanut tämän olevan aivan Annen näköinen. Sisko-
puolelle lipsautuksella oli ollut iso merkitys. Vaikka veli 
oli kuollut, olisi olemassa isosisko.

Anne tapasi sisarpuolensa perunkirjoitustilaisuudessa 
ja he kävivät yhdessä syömässä. Siskolla oli mukana valo-
kuvia Teasta eri aikakausilta. 

– Tilanne oli minulle aika hämmentävä. Tunsin oloni 
vieraaksi, jopa pelokkaaksi. Sain sisarpuoleltani seuraa-
vana talvena kirjeen. Hän oli vapautunut ja aloitteli uutta 
elämäänsä toisaalla. Enempää en hänestä tiedä.

– Välillä mietin, että kukakohan biologinen isäni mah-
taa olla? Miksi se ylipäätään piti salata? 

Annen omat lapset ovat 16-, 18- ja 20-vuotiaita. He tietä-
vät, mitä tiedettävissä on. Adoption kautta tullut suku on 
heille luonnollista sukua. Tytöt ovat pitäneet yhteyttä An-
nen veljen poikaan, joka asuu Denverissä. Nuorten mieles-
tä on tosi siistiä, että heillä on Amerikan serkku.

– Minulle adoptiossa saamani isä ja äiti ovat aina olleet 
hyvin rakkaita. He kasvattivat minut kokemaan, että adop-
tio on lahja, siksi, että olivat niin kiitollisia siitä, että sai-
vat juuri minut. Sen perusteella, mitä sukututkimusreis-
sulla minulle biologisista taustoistani selvisi, voin vilpit-
tömästi todeta, että adoptio pelasti elämäni.

Tässä tekstissä käytetään Annen sukulaisista tekaistuja nimiä. 

Adoptioäitinsä ja biologisen äitinsä kuoleman jälkeen Anne valitsi itselleen kolmannen äidin, joka kanssa pitää 
yhteyttä kirjeitse. Leikillisesti hän toteaa, että kun kerran on jo ollut kaksi äitiä, kyllä niitä voi sitten olla kolmekin.
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”En ollut aiemmin kutonut räsymattoja, mutta kun sain mahdollisuuden 
muuttaa isoisäni taloon Pellinkiin, halusin tehdä sinne itse räsymatot. Tätä 
suurhanketta varten tarvitsin 100 kiloa kangasta, joten pyysin ystäviltä-

ni kaikenlaisia kankaita, joista voisin tehdä matonkuteita. 
Kankaita lajitellessani, huomasin niiden muuttuvan tunteiksi. Lasten hevos-

verho ensimmäisestä lastenhuoneesta. Tyttöjen Nalle Puh lakanat, joita leika-
tessani palaisin jouluun jona kolme tytärtäni saivat nuo samanlaiset lakanat. 
Huomasin, että erilaiset tunteet ovat kankaan kuteina käsin kosketeltavia. Eri-
laiset tunnemuistot näyttäytyvät matossa osana elämää. 

Sitten löysin saamieni kankaiden joukosta kankaan kummipoikani vauva-
ajalta. Ajatus mattoterapiasta taisi syntyi silloin. Soitin vara-äidilleni, joka on 
kummipoikani äidin äiti. Ystävälläni oli tuolloin talon rakennushanke meneil-
lään. Kahdesta perheestä oli tarkoitus muodostaa yksi uusi perhekokonaisuus. 
Tilanne ei perheen sisällä ollut tuolloin mitenkään vaivaton. Vanhemmilla oli 
tämä yhteinen lapsi, kummipoikani, ja teini-ikäisiä vähän hankalammin uu-
delleen juurrutettavia. 

Ideani kuulosti vara-äidistäni hyvältä, ja näin aloin kerätä ystäväni uus-
perheen jokaiselle jäsenelle kuuluneita vanhoja vaatteita heille tehtävää mat-
toa varten.

Kutoessani ystäväni mattoon eri vuosikymmeniltä olevista vaatteista tehty-
jä matonkuteita, muistelin kavereideni uteliaisuutta, jolla he koettivat selvit-
tää, miltä tuntuu olla adoptoitu, ideoita, joilla voisimme etsiä tuntemattomia 
vanhempiani. 

Kudoin uusperheen mattoon jokaiselle perheenjäsenelle kuuluneita vaatteita, 
tämän perheen syntymisen tarinan. Kun matto oli valmis, annoin sen ystäväni 
uuteen taloon. Maton vaikutus oli ihmeellinen. Vaikka perhe oli jo elänyt yhte-
nä perheenä samassa asunnossa, maton avulla taisi syntyä samaan perhee-
seen kuulumisen tunne. Jokaisella oli paikkansa ja aikansa maton raidoissa. 

Pystyn käsittelemään erityisellä tavalla eletyn elämän; hyvät ja haasteelli-
set vaiheet, kun kudon ne kankaina ehyeksi kokonaisuudeksi. Räsymatto on 
kuin historiankirjoittamista kuteina. Se on myös historiansa käsittelemistä, hy-
väksymistä, oivaltamista, samalla kun matto jää vielä seuraavan sukupolven 
käyttöön.” 

”Näin käsittelen 
menneisyyttä”

MINUN MATTOTERAPIANI


