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Oululainen Tuuli 
Lähteenmäki 
adoptoi lapsensa 
Sri Lankasta mutta 
poikkeuksellisesti 
säilytti myös yhteyden 
lastensa äiteihin.

Teksti Tuuli Lähteenmäki
Kuvat Tuuli Lähteenmäki / 
valokuvaamo Marko ja Katri

K
irjeenvaihto lastemme syn-
tymä-äitien kanssa alkoi 
ensin vain ajatuksissani. 
Päivä oli 24. heinäkuuta 
1990 Colombon oikeus-

talon kuumassa aulassa, trooppises-
sa Sri Lankassa. Vieressäni istui biolo-
ginen äiti tulevaa lastamme sylissään 
heijaten. Edessäni seisoi adoptioyhte-
yshenkilö, joka ojensi käteeni ryppyi-
selle ruutupaperille kirjoitetun osoit-
teen ja pyysi kirjoittamaan tietoja lap-
sesta äidille.

Tulimme onnellisina lapsen kanssa 
Suomeen ja vuodet vierivät. Kirjoitta-
misen kynnys oli korkealla. Mikä mer-
kitys yhteydenpidolla olisi meille kul-
lekin? Kenen etua pitäisi ajatella? Tar-
vitsevatko lapset kontaktin juurillensa? 
Entäs jos äidit halusivatkin vain unoh-
taa? Vai olivatko he kenties jo odotta-
neet tietoa lapsestaan?

Saimme vielä toisen lapsen ja toisen 
osoitteen ja vasta vuosien epäröinnin ja 
muutaman kadonneen kirjeen jälkeen 
alkoi yhteydenpito molempien synty-
mä-äitien kanssa yhtä aikaa. Tyttärem-
me Silja oli tuolloin seitsemän- ja poi-
kamme Julius neljävuotias. Parempaa 
ajankohtaa ei olisi voinut olla. Koulun 
alkaessa lasten uteliaisuus omaa synty-
perää kohtaan kasvoi ja nostatti esiin 
kysymyksiä, joihin meidän vanhem-
pien tiedot eivät enää riittäneet? Mik-
si minut on hylätty? Miksi adoptoitu? 
Kuka minun isäni on? Onko minulla 
veljiä tai sisaria?

Jokainen adoptiolapsi joutuu elä-
mään sen tosiseikan kanssa, että hä-
net on hylätty. Sen tiedon kanssa hei-
dän on elettävä ja työstettävä hylkää-
miskokemus osaksi henkilökohtaista 
elämänhistoriaansa ja identiteettiänsä. 
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Julius (keskellä) sisaruksineen vuonna 2011, 
vanhin veli ja isä eivät tulleet tapaamiseen.

Vierailu Juliuksen biologisen 
perheen luona vuonna 1998. 
Savimajassa asui syntymä-
äiti, isä, kolme lasta ja mum-
mo perähuoneessa.

Joululahjoja ihmettelemässä. Vasemmalla Julius velipoikiensa kanssa 1998.

lä juurimatkalla vuonna 1998 he eivät 
omien sanojensa mukaan oikein edes 
ymmärtäneet, että heidän tapaaman-
sa ihmiset olivat biologisia sukulaisia. 

Murrosiässä oli jo erilaista. Toisel-
la matkalla 2005 tyttäremme kuvaili, 
että äidin näkeminen oli ollut kuin 
peiliin katsominen. Oli ollut yllätys, 
että he olivat niin samannäköisiä ja 
samanlaisia jopa luonteeltaan, ja että 
kumpikin oli pitänyt uimisesta. Vaik-
ka jännitys oli valtava, niin tapaami-
nen oli ollut palkitsevampaa kuin hän 
oli ikinä osannut odottaa. Poikamme 
puolestaan kertoi, että tapaamiset oli-
vat olleet ihan ok, mutta suku tuntu-
nut vieraalta ja kaukaiselta. Viimei-
nen matka tehtiin 2011, jonka jälkeen 
hän totesi, että biologiseen äitiin ei ole 
syntynyt tunnesidettä, mutta on edel-
leen hyvä tietää mitä hänelle ja muul-
le suvulle kuuluu.  

Kun aloitimme yhteydenpidon, 
emme olleet kuulleetkaan käsitteestä 
avoin adoptio. Yleinen käsitys 1990-lu-
vulla oli, että ei kannata pitää yhteyt-
tä, vaan odottaa, että lapset täyttäisi-
vät 18 vuotta, jolloin päätös yhteyden-
pidosta olisi heidän. 

Koska olimme saaneet kirjeille 
kääntäjän, ei meitä pidellyt enää mi-
kään. Moni on kysynyt, miksi halu-
simme yhteyden biologisiin äiteihin ja 
me vastaamme: lastemme vuoksi. Sik-
si, että he saisivat tietää taustoistaan 
niin paljon kuin mahdollista. Tieto 
biologisista juurista on tärkeää, koska 
sitä kautta lapsi rakentaa geneettisen 

Biologisten äitien kirjeiden kautta 
lapsemme ovat saaneet vastauksia elä-
mänsä tärkeisiin kysymyksiin. 

Olen saanut kirjeen, kiitos oikein pal-
jon. Ensimmäiseksi haluan tietää, mitä 
teille kuuluu? Minun Kumarini, onko hän 
onnellinen?  Minusta tuntuu, kun näin ku-
via, että hän on onnellinen. Minä haluaisin 
nähdä Kumarin. Minä en ole onnellinen, 
koska en pystynyt pitämään lasta itselläni. 
Minä en koskaan unohda Kumaria, muis-
tan joka hetki hänet. Olen nyt onnellinen, 
kun saan kirjeen. Olen antanut Kumarin 
teille, koska en kyennyt häntä elättämään.

Kirjeiden koskettavat sanat ovat 
auttaneet lapsiamme ymmärtämään 
ne tilanteet, joihin äidit ovat nuore-
na joutuneet ja miten suurten päätös-
ten edessä he ovat olleet. Lohduttavaa 
luettavaa on ollut myös se, että äitien 
sydämissä on ollut rakkaus juuri sil-
lä hetkellä kun he ovat joutuneet luo-
pumaan lapsistaan. On ollut helpom-
pi hyväksyä hylkääminen, kun on saa-
nut tietää olleensa rakastettu.

Paitsi lapsillemme,ja meille adop-
tiovanhemmille, yhteydenpito on ol-
lut tärkeää myös biologisille äideille. 
He ovat olleet helpottuneita saades-
saan kuulla, miten heidän maailmal-
le annetut lapsensa voivat. Biologinen 
äiti on voinut olla onnellinen, kun lap-
si on onnellinen. Tieto lapsen hyvin-
voinnista on vapauttanut äidit syylli-
syydestä ja auttanut heitä katsomaan 
elämässään eteenpäin. Kirjeet rohkai-
sivat heitä myös kasvokkaiseen tapaa-
miseen. Saimme pyynnön tulla näyt-
tämään lapsia, ja tapaamaan äitejä, jo 
ensimmäisissä kirjeissä.

Leikkiikö Suranga? Miten Suranga tie-
tää, että minä olen äiti? Kerro, että minä 
olen ihan normaali köyhä äiti. Haluaisin 
nähdä Surangan ja teidät. Minä haluan 
kirjoittaa mitä minulle kuuluu. Minusta 
on mukava kirjoittaa teille. Voisitko kir-
joittaa kerran kuussa? 

Jo kolme kertaa verisiteet ovat vie-
neet meidät Sri Lankaan. Biologis-
ten äitien lisäksi odottamassa on ol-
lut yksi isä, yksi sisko, monta veljeä, 
tätejä ja setiä, mummoja ja pappoja. 
Lapsemme ovat kokeneet kohtaamiset 
eri kerroilla eri tavoin. Ensimmäisel-

Kerro että äidillä on 
ikävä-kirjan tuotosta
10 % menee Pelastakaa  
Lasten kansainvälisen 
työn tukemiseen.
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Maailma sylissä
Kolumni

Kuva Päivi Peltonen

  Osallistuin opiskeluvuosina eri ke-
hitysyhteistyöjärjestöjen toimintaan. 
Keräsimme rahaa intialaista kyläkou-
lua ja perulaista lastenkotia varten. 
Minulla oli oma kummilapsi Intiassa, 
ja yhtä kummilasta kävin tapaamas-
sakin. Pidin kummilapsen valokuvaa 
työpöydälläni. Tuntui hyvältä auttaa.

Sitten alettiin puhua ilmastonmuu-
toksesta. Uhka tuntui etäiseltä, eikä 
kovin ihmisläheiseltä ja käsin koske-
teltavalta. Halusin auttaa köyhiä, en 
pitää meteliä ilmaston lämpenemi-
sestä. Mitä tekemistä sillä on maail-
man lasten hädän kanssa? Vähitellen 
kävi niin, että ilmastonmuutokses-
ta tiedottaminen ja sitä vastaan kam-
panjoiminen veivät yhä enemmän ai-
kaani. Mitä enemmän sain tietoa, sitä 
enemmän kummilapsitoiminta alkoi 
näyttää nappikaupalta todellisten on-
gelmien rinnalla. 

YK:n hallitustenvälisen ilmastopa-
neelin mukaan ilmastonmuutos on jo 
käynnissä. Afrikan ja Aasian köyhim-
mät maat altistuvat eniten sen kieltei-
sille vaikutuksille. Unicefin mukaan 
lapset ja naiset kärsivät eniten ilmas-

tonmuutoksesta, ja miljoonat lapset 
ovat jo kärsineet ympäri maailmaa kui-
vuuden, rankkasateiden ja tulvien ta-
kia. Myös lapsia eniten tappavilla tau-
deilla on selkeä yhteys sään lämpene-
miseen. Esimerkiksi kolera-, ripuli-, 
denguekuume- ja malariatapausten 
on arvioitu lisääntyvän ilmastonmuu-
toksen myötä. Lisäksi harvinaiset sää-
olot, kuten pitkä kuiva kausi, tuhoa-
vat satoa ja karjaa, millä on selvä yh-
teys lasten aliravitsemukseen.

Hyvät hyssykät sentään, huokeat 
fossiiliset polttoaineet siis lisäävät las-
ten kärsimystä eri puolilla maailmaa. 
Ne ajavat maapalloa yli kahden asteen 
lämpenemisrajan. Energia- ja liiken-
nepolitiikalla on suora yhteys maail-
man lasten hyvinvointiin. Maapallo on 
yhteinen. Vaihdoin kummilapsen ku-
van työpöydälläni maapallon kuvaan. 

Hyvän tekemisen tarve on yksi asia. 
Toinen on se, miten toimii. Maailman 
lapsia voi auttaa myös osallistumalla 
kasvihuonekaasujen vähentämiseen 
ja vaikuttamalla ilmastonmuutokseen 
omassa kotimaassa. 

Nappikauppaa?

identiteettinsä. Halusimme antaa lapsillem-
me juuret ennen kuin olisi aika antaa siivet.

Yhteydenpito on ollut tunnepitoista ja pää-
osin palkitsevaa. Pettymyksiäkin on ollut. 
Elämme niin erilaisissa maailmoissa, että 
täydellinen ymmärtäminen lienee mahdo-
tonta. Äidit ovat vilpittömästi avanneet meil-
le elämänsä ja sydämensä. Olemme saaneet 
tutustua maailmaan, jonka kautta on raottu-
nut myös siivu srilankalaista kulttuuria, ar-
voja, tapoja ja tottumuksia. 

Vaikka maailmamme ovat erilaiset ja toi-
sistaan kaukana, niin toisaalta ne ovat myös 
samanlaiset ja olemme olleet lähempänä kuin 
osasimme arvatakaan. Kirjeissä toistuivat sa-
mat arjen ilot ja surut, lasten kehitys, elämäs-
sä toimeentulo, syntymä ja kuolema. Adop-
tiolapsen syntymämaan ja kulttuurin arvosta-
minen on merkityksellistä, koska sen kautta 
välittyy myös lapsen arvostaminen. 

Kulttuuri on väistämätön osa lasta ja hänen 
tulee saada kokea itsensä tärkeäksi ja arvok-
kaaksi kaikkinensa. Vain arvostuksen kautta 
lapsen on mahdollista muodostaa positiivi-
nen käsitys historiastaan, rakentaa identiteet-
tiään ja ottaa rohkeammin vastaan ympäris-
tön ennakkoluulot. Lapsen eheän minäkuvan 
rakentamisessa on siis ensiarvoisen tärkeää 
oppia paitsi hyväksymään oma etninen taus-
tansa, mutta myös ympäristön käsitykset lap-
sesta itsestä ovat merkityksellisiä.

Minun ja mieheni elämä olisi ollut tyystin 
toisenlainen, jos perheemme olisi lisääntynyt 
sitä tavallista reittiä. Silloin siitä olisi puuttu-
nut toinen kulttuuri ja kaukaiset sukulaiset, 
jotka ovat olleet suunnaton rikkaus. 

Toistemme kautta me kaikki kolme per-
hettä olemme saaneet kokea elämän erilai-
suuden ja sen kiemuraiset polut maailman 
äärestä toiseen. Yhteydenpidon avulla olem-
me voineet helpottaa lastemme elämäntari-
nan rakentumista ja sen kautta toivottavas-
ti auttaneet heidän eheän identiteettinsä ke-
hittymisessä.

Nyt lapsemme tietävät, miksi heidät on an-
nettu pois ja he tietävät myös miksi me olem-
me heidät halunneet. Rakkaudesta. 

Tuuli Lähteenmäki on kirjoittanut kokemuksistaan 
kirjan nimeltä Kerro että äidillä on ikävä. Kirja pe-
rustuu biologisten äitien kanssa käytyyn kirjeen-
vaihtoon ja perheiden kasvokkaisiin kohtaamisiin 
Sri Lankassa.


