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TAPASIN MIEHENI lukiontoisella luokalla. Ennenyli-

oppilaskirjoituksia olimmekihloissaja häitä juhlittiin

viisi vuotta myöhemmin.

Neljä lasta oli aina tuntunut minusta hyvältä luku-

määrältä. Tasaluku, jotakin pienen ja suuren perheen

väliltä. Häiden jälkeen päätimme viettää vielä yhden

huolettoman nuoruusvuo-

den ennen kuin alkaisim-

rossa. Helmikuussa 2009 kuukautisenitulivat niin

myöhässä,että katsoin parhaaksi käydä gynekologilla.

Diagnoosi: abortus spontaneus,itsestään alkava kesken-

meno.

Gynekologialkoi pohtiatilannettanijakirjoitti re-

septin keltarauhashormoniin. Hän lohdutti minuava-

kuuttamalla, etten ollut mitenkään voinut aiheuttaa

keskenmenoja.

Loppuvuodestaolintaas kerran raskaana,ja nyt olo

tuntuierilaiselta. Tukevammalta.

Pääsinkin pidemmälle kuin aiemmin.Lapset ihmet-

telivät pahoinvointiani, ja kun olimme nähneet alkion

ja sykkivän sydämen ultraäänessä, kerroimme heille

raskaudesta. Tuntuiepäreilulta odottaapieniltä lapsil-

ta salaisuuden pitämistä, joten kerroimme muullekin

lähipiirille. Aloin pitää raskauspäiväkirjaa.

Seuraavassa ultraäänessä alkion sydän löi 60 kertaa

minuutissa, puolet normaalista. Keskussairaalassa al-

kio todettiin kuolleeksi. Sain mukaani tyhjennystable-

tit ja lähdin kotiin.

Niin jouduin tilantee-

me yrittää ensimmäistä o. ”KERASIN SIKION seen, jota olin aina kam-

lasta. JAANTEET MUOVIPUSSI | N _  monnut. Näpytin silmät su-
Tiesimme, ettei elämä meinatekstiviestejä: Ei tule

MIES POLTTI N E PI HALLA meille kolmatta lasta tällätottele suunnitelmia, mutta

kaikki meni juuri kuten TYNNYR|SSA.” kertaa. Halusin hoitaa vált-

olimmetoivoneet. Saimme

esikoistyttäremme 2003 ja

toisen tyttäremme kolme vuotta myöhemmin. Molemmat

saivat alkunsa käytännössäkertayrittämällä,ja raskaudet

sujuivatliki ongelmitta.

Keväällä 2008tuntui hyvältäjatkaasarjaa. Tulin ras-

kaaksi yhtä helposti kuin ennenkin, mutta puolentoista

viikon päästä aloin vuotaa verta. Pääsin samanapäivä-

nä gynekologille, joka löysi kohdustanisikiöpussinja to-

tesi, etten voi kuin odottaa. |

Juhannusaatonvietin tyhjentämällä kuukautiskupis-

ta verisiä hyytymiä. Kerroin keskenmenostasiskolle,

jottei hän ihmettelisi vessassa ravaamistanija punoitta-

via silmiäni.

Olimmesurullisia ja ihmeissämme.Kahlasinnetis-

sä ja aloin ymmärtää, että keskenmenoonyleinenasia,

josta puhutaan vähän.Toivoaantoisekin, että kesken-
menonkokenutystävänioli pitkällä uudessa raskau-

dessa.

Jatkoimmeyrittämistä.

% IAN RINTOJANI aristi taas, korvat menivät

+ lukkoonja kävin vähänväliä pissalla. Raskaus-

oireilu loppui vuotoon,joka alkoipari päivää

myöhässä.

Aloin tunteaolevaniraskaananoinjokatoisessa kier-

 

tämättömänpahan alta pois.

* EURAAVANA AAMUNAtuntui kuin kädetja ja-

lat olisivat olleet irtoamassa ruumiistani. Kello

| oli kahdeksan aamulla ja makasin sängyssäni.

% / Varttia aiemminolinlaittanutsisääni neljä Cy-

totec-tablettia, joiden oli määrä käynnistää synnytys.

Olin myös ottanut vahvankipulääkityksen.

Puolentunninpäästätuntuikuinjokuolisi puserta-

nut kohtuanikuin appelsiinia. Supistuksetkiihtyivät

johdonmukaisesti. Ennen ponnistusvaihetta jouduinti-

laan, jonka tunnistin aiemmista synnytyksistäni: olin

pohjattomanväsynyt, kylmissäni,itseeni käpertynyt.

Synnytin pesuhuoneenlattialle lapsemmealun.

Katsoimme mieheni kanssa muutamansentinpi-

tuista hahmoa:päätä, käsiä, jalkoja. Keräsin sikiön jään-

teet muovipussiin. Miespolttine pihalla tynnyrissä.

Kävin samanailtana kipujen vuoksipäivystyspolikli-

nikalla, missä lääkäritotesi tyhjennyksen onnistuneen

ja neuvoi syömäänkipulääkkeitä.

Kivutkuitenkinjatkuivat,ja toista viikkoa myöhem-

minpalasin kiemuralla kivusta. Kohdustalöytyi istuk-

kakudoksenjäänteitä. Jäin suoraan osastolleja kaavin-

taan, lääkärin mukaan viimehetkellä.

Jälkeenpäin vähättelin tunteitani. Kun tunsin surun

lähestyvän, muistutin itselleni että moni on kokenut
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kohtukuoleman tai menettänyt isomman lapsen. Joku

ei saa lapsia ollenkaan. Minullaei siis ollut oikeutta sur-

ra. Käskin itseni olla kiitollinen kahdesta elävästä lap-

sestamme. Hoidin työni ja muutvelvollisuuteni säntil-

lisesti.

Vasta pari kuukautta myöhemmin muistin hetken

heräämöstä kaavinnan jälkeen. Olin itkenyt hysteeri-

sesti ja kaksi hoitajaa oli pidellyt minusta kiinni, kun-

nes olin nukahtanut uudelleen.

Silloin annoin periksi. Tajusin, ettei surua kannata

suhteuttaa.

Kuopuksemmeitkeskeli pitkään menetettyä pikku-

sisarusta ja pettymystäänsiitä, ettei hänestä tulisikaan

isosiskoa. Tytön nelivuotissynttäreillä vieraat onnitteli-

vat raskaanaollutta ystävääni. Päivänsankari käveli ystä-

väni viereen ja sanoi

kovaan ääneen,että ”se

voi sitten kuolla”.

Jokaisella vessakäynnillä odotin näkeväni pikku-

housuissa verta. Se olisi ollut yhtä aikaa suru ja helpo-

tus. Oli painajaismaista vain odottaa.

Vertaei tullut. Viikkoja kertyi ensin kahdeksanja sit-

ten kymmenen. Kätkin kasvavan vatsan peittäviin pai-

toihin ja naurahtelin kolkosti raskausoppaiden keho-

tuksille nauttia odotusajasta.

Varasin ajan neuvolaan. Selitin puhelimessa, että

saatan peruuttaa ajan, koska en usko raskauden kestä-

vän. Vastaanotolla pelkäsin näkeväni jonkun tutun.

Ensimmäisellä lääkärivastaanotolla neuvolalääkäri

kuunteli puheitani ja esitti kysymyksiä, joiden tarkoi-

tus tuntui olevan riskipotilaiden tunnistaminen. Sa-

noin, etten käytä lääkkeitä tai alkoholia tai ryhdy itse-

tuhoiseksi, mutta että iloitsemaan en pysty. En vielä, en

tämän pelon kanssa.

Kun keskussairaa-

”MINULLA El OLLUT OlKEUTTA an niskapoimu-ultra

Itkua pidätellen SURRA. KÄSKIN ITSENI OLLA lähestyi, meidän piti

nappasin tytön syliin,

vein hänet toiseen huo-

neeseenja selitin, että

useimmat vauvat saavat

kyllä kasvaa ja syntyä.

OSKA OLIN KOKENUTyli kolme perättäis-

tä keskenmenoa, täytin toistuvan keskenme-

non, abortus habitualiksen, kriteerit ja kes-

_kussairaalan lääkäri alkoi pohtia jatkotutki-

leia. Kunniistä ei löytynyt syytä keskenmenoihin,

aloimme vähitellen luovuttaa. Panokset tuntuivat liian

korkeilta. Viimeisessä keskenmenossajokin minussaoli

särkynyt. Tunsin, etten kestäisi uutta pettymystä.

Ympäriltä kuului vauvauutisia. Päähänituli pahan-

suopia ajatuksia ja tunsin niistä syyllisyyttä, joka sai mi-

nut voimaan pahoin. Uutiset lasten heitteillejätöistä

saivat minut tuntemaanvihaa.

Puhuminenoli aina ollut parisuhteemme perusta,

muttanyt tuntui,että välttelimme molemmatsitä suur-

ta aihetta: pitäisikö meidän unohtaa vauvahaaveet?

Gynekologini jatkoi tsemppaamista. Hänen keho-

tuksestaan söin keltarauhashormoniaja Mini-Disperi-

niä, mutta uskonioli lopussa. Päätimme,että seuraavan

vuodonalkaessa gynekologinisaisilaittaa minulle kie-

rukan.

 

EURAAVAA VUOTOAeitullut. Helmikuussa

2011, kolme vuotta sen jälkeen kun aloimme

+ yrittää, olin taas raskaana.

“+ Japeloissani.
En aloittanut odotuspäiväkirjaa. Varoimmevisusti

kertomasta kenellekään. Heti raskaustestintehtyänisai-

rastuin vatsatautiin, sitten influenssaan ja taas uuteen

 

KIITOLLINEN KAHDESTA
ELÄVÄSTÄ LAPSESTAMME.”

täyttää esitietolomak-

keeseen nimitytölle ja

pojalle. Istuimme mie-

henikanssa sohvalla ja

mietimme, miten voi

antaa nimen ihmiselle, johon ei usko. Heitimmesiihen

nimet, joita en muutaman kuukaudenpäästä edes muis-

tanut. Silti nimet tekivät lapsesta pykälän enemmän

totta. Ja paljon isomman mahdollisen menetyksen.

Ennenjokaista sydänäänten kuuntelua oma sydäme-

ni hakkasi levottomasti. Kerran ajoin neuvolaan ilman

ajanvarausta. Olin aivan varma,että vauva on kuollut.

Terveydenhoitaja otti minut ymmärtäväisesti vastaan

ja sydänäänetlöytyivätheti. Olin sekä helpottunutettä

ahdistunut:pelkooli taas saamassavallan minusta.

Edelleen odotin joka kerran vessassa käydessäninä-

keväniverta. Edelleen pieni osa minustatoivoi kaiken

olevanjo ohi. Edelleentunsinsiitä syyllisyyttä.

Kerroimmeraskaudesta lähimmillemmeäitienpäi-

vänä hyvin ohimennen,sivulauseessa. Teimme selväk-

si, ettemme halunneet onnentoivotuksia. Onneksiih-

misettiesivät, miten suhtautua.

Viikot kuluivat enkä vieläkään tuntenutsikiönliik-

kuvan.Tyttöjen odotuspäiväkirjoistatarkistin,että olin

tuntenut molempienliikkeet aiemmin.Olin jo täysin

valmis huonoihinuutisiin.

Sitten yhtenäiltana istuin sohvalla katsomassatele-

visiota ja tunsin, miten saippuakupla puhkesivatsassa-

ni. Se oli vauva,joka ilmoitti olevansa olemassa.

YT OLEN raskausviikolla 32. Laskettuunpäi-

vään on kaksi kuukautta. Tälläkin hetkellä

tunnen, kuinka vauva möyryääsisälläni.

Emmeole hakeneetvarastosta pinnasän-

 

uinteja tai muskareita. Jotenkin muistin sentään varata

lapsivakuutuksenajoissa.

Uskontähän vauvaansitten, kun saan hänetsyliini.

Minätosinsaanjatkuvastipieniä,hiljaisia lupauksiatu-

levasta. Äidille raskaus on konkreettista.

Isälle uskominen on vaikeampaa. Muistan hyvin

mieheni punoittavat silmät, kun häntuli sisään poltet-

tuaan pienen lapsenalkummetaivaantuuliin. Se mikä

hänessäsilloin särkyi, ei ole vielä korjaantunut. Hän

huolehtii minun hyvinvoinnistani, mutteisilittele vat-

saa,ei puhele vauvalle, ei suunnittele tulevaa.

Hänkertoi hiljan vihaavansa itseään siksi, ettei

pysty.
En voisyyttää häntäitsensä suojelemisesta. Taval-

laan toivon,että pystyisin itsekin etäännyttämään tun-

teeni. Menettämisen pelko onniin

suurija kipeä.

Mutta vauva tökkää napakasti kyl-

keäni. Kävi mitenkävi,en voisuojella

itseäni rakkaudelta. O

 

 

 

JOKA KYMMENES RASKAUS
KESKEYTYY
m Keskenmenotarkoittaa raskauden keskeytymistä ennen 22.raskausviik-
koa tai ennenkuinsikiö painaa 500 grammaa.
m Yli 10 prosenttia raskauksista päättyy keskenmenoon.Jos lasketaan ne,

jotka päättyvät ennen kuin raskaus on todettu, lukema on jopa 60prosenttia.
m Yksi keskenmenoeilisää keskenmenon todennäköisyyttä seuraavassa

raskaudessa, mutta kolmen keskenmenonjälkeen todennäköisyys nousee
selvästi.
m Elävän sikiön havaitsemisen jälkeen keskenmenoriski on yleensävain
3-5prosenttia, muttatoistuvista keskenmenoistakärsivillä naisilla jopa
25 prosenttia.

m Keskenmenoriski nousee 35 ikävuodenjälkeen.
m Kolmekin keskenmenoakoettuaanjopa 86 prosenttia naisista saa
terveen lapsen ilman erityistä hoitoa.
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Carmex® is the addictively good lip balm that delivers a soothing, comforting

and tingly experience like no other. One of the world's most popular lip balms.

Now available in a store near you.

vatsatautiin. Makasin sângyssã pari viikkoa ja itkin. kyä tai vauvanvaatteita. Emmeole suunnitelleet vauva-
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