
takaisin 

Hyvä aikuinen adoptio- tai kasvattilapsi!  

Kymmenvuotiaan pojan adoptioäitinä ja toimittajana olen 

kiinnostunut siitä, miten adoptoituna tai kasvattilapsena 

varttuminen näkyy aikuisen ihmisen elämässä ja 

sielunmaailmassa. Suomesta ei juuri löydy asiaa koskevaa 

tutkimusta, enkä ole liioin lukenut aikuisten adoptoitujen 

tarinoita elämästään - muutamia kaunokirjallisia tai 

muistelmatekstejä lukuunottamatta. 

Haluaisin siksi toimittaa kirjan, jossa aikuiset adoptoidut 

kertoisivat kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Kyse olisi 

haastatteluteoksesta, jossa toimittaja pysyisi mahdollisimman 

taka-alalla ja äänet olisivat kertojien omia.  

Tällaisen antologian julkaisemisesta on jo alustavasti keskusteltu 

kustannusyhtiö Tammen kanssa. 

Seuraavat kysymykset ovat se pohja, jolle varsinaiset 

haastattelut rakennettaisiin. 

Terveisin, 

Suvi Ahola 

toimittaja ja kirjailija 
Helsinki 

 

Kysymyksiä aikuisille adoptio- tai kasvattilapsille 

1) Oletko aina tiennyt, ettet ole vanhempiesi biologinen lapsi? 

Jos et, milloin ja miten sait tietää siitä? 

2) Oletko perheesi ainoa lapsi? Jos et, tunsitko olevasi perheessä 

eri asemassa kuin muut, esim. biologiset lapset? Millä tavalla? 

Kerro esimerkkejä. 

3) Onko taustasi ollut tiedossa yleisemminkin (esim. suvun, 

ystävien, koulutoverien ja asuinalueesi piirissä)? Miten siihen on 

suhtauduttu? Kerro esimerkkejä. 

4) Miltä se, että olet adoptio- tai kasvattilapsi, on sinusta 

tuntunut? Onko se sinusta vaikuttanut siihen, millainen ihminen 

olet ja miten maailmaa katselet? 

5) Mihin luonteenpiirteisiin tai tapoihin arvelet adoptio- tai 

kasvattilapsena kasvamisen erityisesti sinussa vaikuttaneen? 

6) Missä suhteessa koet, että adoptio- tai kasvattilapsuus on 

ollut sinulle vahvistava, missä suhteessa taas heikentävä 

elämänkokemus? 

7) Oletko ajatellut biologisia vanhempiasi, eritoten äitiä? Millä 

tavalla? Oletko esim. kokenut, että sinut on hylätty? 

8) Puhuttiinko perheessäsi alkuperästäsi ja biologisista 

vanhemmista? Millä lailla? 

9) Oletko etsinyt tai yrittänyt etsiä yhteyttä biologisiin 

vanhempiisi? Haluaisitko tehdä niin? 

10) Jos olet, tavannut biologisia vanhempiasi, millainen kokemus 

on ollut? 

11) Onko se muuttanut suhdettasi adoptio- tai 
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kasvattivanhempiisi? Miten he asiaan suhtautuivat?  

Kirjoita  

 tavallisille A4-arkeille vain toiselle puolelle paperia, jätä 

vasempaan reunaan noin 4 cm sidontavaraa ja vähintään 

1 cm tilaa oikeaan reunaan, älä käytä teippejä, tarroja tai 

niittejä 
 alkuun omalle liuskalle taustatietosi: nimi, osoite, 

puhelinnumero, koulutus, ammatti (myös entiset), 

syntymäaika ja -paikka sekä allekirjoitettu suostumuksesi 

siihen, että kirjoituksesi (ja mahdolliset valokuvat) 

arkistoidaan nimelläsi tutkimuskäyttöön 
Kansanrunousarkistoon 

Lähetä vastauksesi 30.9.2003 mennessä osoitteeseen: 

SKS / Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki 

Kuoreen tunnus "Adoptio". Vastaajille jaetaan kirjapalkintoja. 

Lisätietoja 

Juha Nirkko, SKS / Kansanrunousarkisto  

puh. 09-131 23238, sähköposti juha.nirkko@finlit.fi  

 


