APUA!

Lasta yksin odottava

Jokaisen lapsiperheen
elämässä on myös huolia.
Joistakin selvitään helposti,
mutta joidenkin tilanteiden
ratkaisemiseen tarvitaan tukea
ja apua. Apua!-sarjan lehtiset
sisältävät vinkkejä, neuvoja
ja ohjeita perheen arjen
voimavaraksi.
Onnea! Sinusta tulee perhe! Yhden
vanhemman perheen äidiksi päätyy
pari tuhatta suomalaisnaista joka vuosi.
Sinulla ja perheelläsi on kaikki mahdollisuudet onnelliseen ja mehevään elämään.
Elämä tulee vastaan päivä kerrallaan.
Älä lamaannu kysymysten edessä, vaan
ratkaise asiat yksi kerrallaan. Raskausaika kestää kymmeniä viikkoja. Niiden aikana keho ja mieli valmistautuvat tulevaan.
Vanhemmuuteen ehtii mukaan pieninkin
askelin. Etsiydy niiden seuraan, joista saat
energiaa. Kuuntele herkällä korvalla tyytyväisten äitien kokemuksia ja suojele itseäsi pelottelutarinoilta. Äitiyteen ei tarvitse
suhtautua kuin ankaraan velvollisuuteen,
joka vie ilon elämästä ja täyttää päivän
huolilla. Äitiyteen kuuluu myös naurua!
Pyydä apua, jos alat väsyä. Mitä tarvitsetkin – sano se ääneen! Yllättävän moni
on valmis ”uhraamaan” yhden yön unet
auttaakseen äitiä hädässä. Parin tunnin lapsenhoitoapu kerran viikossa auttaa jo ihmeen paljon. Älä rakenna arkeasi
vain itsesi varaan, vaan tukeudu ystäviin ja
yksinhuoltajaverkostoihin.

Älä hukkaa omaa elämääsi, vaan pidä
kiinni päivittäisistä omista hetkistä, olivat ne sitten vaahtokylpy, musiikin kuuntelua tai mietiskelyä. Pidä huoli siitä, että
saat nauraa ja nautiskella. Niukastakin
budjetista on oikeus nipistää rahaa omiin
viihdytyksiin. Vuokraa elokuvia ja lue kirjoja. Lähde kävelylle, jos seinät kaatuvat
päälle. Internetin keskustelupalstoilta löytyy myös ensiapua esimerkiksi ilta-ahdistukseen.
Arvosta tavallista elämää, sillä arjessa
asuu todellinen läheisyys. Pysähdy ruokapöytään, nukuttamiseen ja vaipanvaihtoon. Ne ovat kohtauspaikkoja, eivät
ankeita rutiineja, jotka täytyy ohittaa
nopeasti. Voit huoletta unohtaa monimutkaiset ja kalliit ohjelmanumerot ja luottaa
siihen, että lapsen tähtihetkiä ovat hassuttelut oman äidin sylissä.
Yksin odottaminen saattaa nostaa
läheisissä ja vieraammissa pintaan reaktioita, jotka voivat hämmentää, satuttaakin sinua. Raskaus ja sen alku on kuitenkin
aina yksityisasia, josta et ole tilivelvollinen. Kommenteissa ei ole niinkään kyse
sinusta, vaan ihmisten hämmennyksestä
heille itselleen vieraan asian äärellä. Sinun
ei tarvitse terapoida niitä, joille raskautesi
on ongelma.
On helppoa hurahtaa lapsen kilpavarusteluun, mutta pidä pää kylmänä. Tarvitset
loppujen lopuksi hyvin vähän aineellista
hyvää. Kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista löytää aarteita pilkkahintaan. Pistä
sana kiertämään vauvan tulosta, ja saat
huomata, miten hanakasti ihmiset luopuvat pieneksi jääneistä lastenvaatteista ja
muista turhiksi käyneistä tavaroista.

Isäkysymys kannattaa ottaa aktiiviseen
mietintään heti, sillä lapsi tulee aikanaan
kysymään isästään. Hänellä on täysi oikeus
tietää. Pala palalta hänelle rakentuu taustastaan mahdollisimman totuudenmukainen kuva. Lapsi tarvitsee sinua itseään
koskevien myönteisten ja surullisten asioiden kohtaamisessa. Lapsesi kannalta on
siksi tärkeää, että pyrit sinuiksi tilanteen
kanssa. Keskustele aiheesta luotettavien
läheistesi kanssa ja tutustu uteliaana kaikkeen tarjolla olevaan aineistoon. Tärkeintä
on, että lapsi ymmärtää, ettei isän poissaolo johdu hänestä. Jos biologinen isä ei ole
mukana lapsen elämässä, on arvokasta,
että lapsi saa luoda läheisiä suhteita muiden miespuolisten aikuisten kanssa.
Jokainen äiti on välillä niin väsynyt, että
roskapussin vieminenkin on ylivoimainen
operaatio. Yleensä uupumukseen auttaa
lepo. Jos et pysty nauttimaan vauvastasi
ja olet päivästä toiseen itkuinen tai alakuloinen, ota masennuksen ja uupumuksen
merkit vakavasti. Keskustele tuntemuksistasi neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.
Yksin lasta odottavat eivät ole kaikki
samassa nipussa. Tilanteet ovat hyvin erilaisia, mutta yhteistäkin on. Sinun on selvittävä arjesta lapsesi kanssa ilman toisen
vanhemman läsnäoloa. Vanhemmuus on
haasteellista kaikille ja yksinhuoltajuus
vaikeuttaa tehtävää entisestään. Jo odotusaikana vastaan tulee kysymyksiä, joihin
on löydettävä vastaus ilman kumppania.

Pyydä apua,
jos alat väsyä.

ELLA, 28 v
Olin juuri lopettanut seurustelusuhteen, kun
huomasin olevani raskaana. Halusin pitää lapsen,
mutta en jatkaa elämää poikaystäväni kanssa.
Vanhempani yrittivät painostaa minua palaamaan suhteeseen. Minulla on kuitenkin yksin
paremmat mahdollisuudet rakentaa onnellinen
perhe.

SANNA, 32 v
Olin juuri saanut tietää odottavani kolmatta lasta,
kun mieheni kuoli yllättäen. Olen saanut valtavasti tukea läheisiltä, ehkä liikaakin. Kaikki eivät
ymmärrä sitä, että en halua neuvotella jokaisesta
ratkaisustani muiden kanssa.

HENNA, 38 v
Olen ollut kerran kihloissa, mutta suhde päättyi, koska hän ei halunnut lapsia. Minulle äitiyden
polte kävi niin kovaksi, että päädyin hedelmöityshoitoon yksin. Lapsi on elämäni suurin onni, ja
kaikki sujuu hienosti. Eniten kaipaan kumppania
öisin, kun lapsi valvottaa.

Apua!
Tutustu muihin yksin lasta odottaviin
ja yksinhuoltajiin. Yhteisten kokemusten jakaminen antaa sinulle perspektiiviä omaan elämääsi. Jos kotinurkillasi ei
kokoonnu yksinhuoltajaryhmää, voit tiedustella MLL:n paikallisyhdistyksestä,
seurakunnasta, leikkipuistosta tai kunnan sosiaalitoimesta voisiko ryhmän
perustaa. Voit myös itse olla aloitteellinen ja kutsua äitejä koolle vaikka jättämällä ilmoituksen leikkipuiston tai
neuvolan ilmoitustaululle.
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