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KIITOS, ETTÄ ILOITSET AIDOSTI KANSSANI
Suurella osalla adoptiovanhemmista on taustalla biologista lapsettomuutta,  

ei kuitenkaan kaikilla. Vaikka näin olisikin, adoptoitu lapsi ei tule koskaan perheeseen  

biologisen lapsen korvikkeeksi, vaan häntä on odotettu rakkaudella omana itsenään.  

Adoptiovanhemmille lapsen saaminen on aina suuri ilon aihe. 

KIITOS, ETTÄ PUHUT VAIN OMISTA LAPSISTA JA OIKEISTA VANHEMMISTA
Adoptioperheessä ei ole vieraita lapsia eikä vääriä vanhempia. Tiedän, että tarkoitat  

”omilla” lapsilla ja ”oikeilla” vanhemmilla biologisia lapsia ja vanhempia, mutta lastani nuo termit  

voivat hämmentää ja loukata. Ethän siis kysy ainakaan lapseni kuullen, tiedänkö  

mitään hänen oikeista vanhemmistaan, tai onko minulla omiakin lapsia.

KIITOS, ETTÄ SALLIT LAPSELLENI YKSITYISYYDEN
Vaikka adoptoidun lapsen taustaan liittyvät asiat kiinnostavat monia,  

ei niistä ole tapana puhua kuin perheen lähipiirissä. Toivon, että 

 voit kunnioittaa lapseni yksityisyyttä olemalla hienotunteinen.

KIITOS, ETTET HÄMMÄSTELE TAPOJA, JOILLA TOIMIN LAPSENI KANSSA
Adoptioperheessä ei läheskään aina toimita samalla tavoin kuin biologisen lapsen kanssa.  

Kaikki perinteiset kasvatusohjeet eivät ole hyväksi adoptoidulle lapselleni, vaan kuljemme  

omaa meille sopivaa polkuamme. Jos jokin ihmetyttää, kysy, mutta älä tuomitse.

KIITOS, ETTÄ ARVOSTAT LAPSENI SYNNYINMAATA
Kansainvälistä adoptiota ei olisi olemassa, jos asiat olisivat kaikissa maissa yhtä hyvin kuin meillä. Vaikka  

lapseni synnyinmaassa on epäkohtia, on se perheellemme tärkeä ja olemme siitä ylpeitä. Arvostellessasi  

sitä tai sen kansaa lapsestani voi tuntua, että arvostelet samalla myös häntä. Sama pätee kehuihin.

KIITOS, ETTÄ LAPSENI SAA OLLA OMA ITSENSÄ
Lapseni on tullut perheeseemme adoption kautta, mutta ethän anna adoption tai lapsen  

synnyinmaan määrittää liikaa käsitystäsi hänestä. Ensisijaisesti hän on aivan tavallinen lapsi.  

Ainutlaatuinen yksilö, kuten kaikki lapset ovat.


