Yksi meistä
”Yritin ajatella Jaroa odottaessani,
että kroppa on viisas. Se ei tulisi
raskaaksi, jos se ei selviäisi
raskaudesta. Ei varsinkaan
hoitohistoriani jälkeen.”

Toinen raskaus
oli ensimmäistä
rankempi. Synny
tyksen jälkeen kesti
jonkin aikaa, ennen
kuin Jonna uskalsi
ajatella, että Juuli
kin on olemassa.

Pahimpaan
oli varauduttava
Sydänsiirteestä huolimatta Jonna Riihonen, 42, on synnyttänyt
kaksi lasta. Sellaisia äitejä on maailmassa vain vähän, koska
riskit ovat suuret. – Kuolemanvaarassa eläminen on muokannut
valintoja, joita olen elämässäni tehnyt, Jonna sanoo.
HEINI KILPAMÄKI, KUVAT SARA PIHLAJA
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onna Riihosta hermostuttaa. Hän katselee juuri tekemäänsä
raskaustestiä, ja soittaa ystävälleen.
”Voiko olla raskaana, jos raskaustestin toinen viiva
on himmeämpi?”
Ystävä myöntelee. Himmeäkin
viiva on merkki raskaudesta.
”Oletko sä tehnyt sellaisen testin?”
”Jaa-a, taidanpa olla,” Jonna saa
sanottua. Ystävä on ensimmäinen,
joka on saanut tietää raskaudesta.
Jonnaan hyökyy ensin onnellisuus ja ilo. Sitten heti perään suru
ja lamaannus. Tunne on sanoinkuvaamaton, mutta erilainen kuin
monella muulla positiivisen raskaustestin tehneellä naisella.
Jonna on aina unelmoinut tulevansa äidiksi. Ongelmana on kui-

tenkin hänelle joitakin vuosia sitten tehty sydämensiirto. Sen
vuoksi hän söi e-pillereitäkin.
Jonna tietää jo, mitä lääkärit sanoisivat. Raskaus pitäisi keskeyttää, sillä tämä olisi merkittävä riskiraskaus sekä äidille että lapselle.

väsynyt kahden pienen lapsen hoitamisesta.
Tilanne on aivan erilainen kuin
hän olisi raskaustestiä tehdessään
koskaan voinut uskoa. On tapahtunut paljon. Jonna pitää ihmeenä,
että ollaan nyt tässä.

ON KULUNUT lähes kolme vuotta
raskaustestin tekemisestä ja ystävälle soitetusta puhelusta. Omakotitalossa Vilppulassa asuu nyt
äiti, isä ja kaksi lasta.
Puulämmitetty talo hohkaa
lämpöä, kun sää valahtaa pakkasrajalle. Kaksivuotias Jaro kattaa
lusikat pöytään, pinkoo tiskaamaan ja keskittyy pian taas muovailuvahakakkujen litistelemiseen. Kolme kuukautta vanha
Juuli nuokkuu äidin sylissä. Punatukkainen nainen hymyilee ja
nauraa, vaikka kertoo olevansa

ON TARVITTU VAHVAA tahtoa ja
rohkeutta. Vai?
– En sanoisi itseäni rohkeaksi.
Ehkä olen ennemminkin tyhmä,
Jonna naurahtaa.
– Olen vain elänyt elämääni
ajattelematta, mikä on rohkeaa tai
mikä ei. Kuolemanvaarassa eläminen on muokannut valintoja,
joita olen elämässäni tehnyt.
Jonnalla todettiin synnynnäinen sydänvika jo varhain. Aorttaläpän ahtaumaa korjattiin kolmesti. Ensimmäiseen leikkaukseen joutuessaan Jonna oli 8-vuo-

tias. Jo silloin hän oli tietoinen siitä, että leikkaus oli hengenvaarallinen.
– Äidin ja isän kanssa on aina
puhuttu suoraan. Ei olla hymistelty tai salailtu. Se on ollut hyvä asia.
Olen ehkä joutunut olemaan lapsesta asti rohkea ja luottamaan, että kaikki sujuu. Ehkä se usko tulee
äidiltä ja isältä, jotka ovat tsempanneet.
Jonna söi lääkkeitä ja oli koulussa liikuntakiellossa. Hän pinnisteli ylioppilaaksi, vaikka lukion
keskeyttämistä suositeltiin terveyssyistä.
Lopulta Jonnan sydänlihas oli
niin kalkkeutunut, ettei sitä voitu
enää korjata. Lääkehoidon ja leikkausten jälkeen oli enää yksi vaihtoehto. Ilman sydämensiirtoa
Jonna olisi kuollut puolen vuoden
sisällä. Hän oli silloin 34-vuotias.
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Yksi meistä

Jonna on
kuvaama
taidonopettaja ja
ikonimaalari, joka
kääntyi ortodok
siksi käytyään
ikoninmaalaus
kurssin. Työtila
on kotipihalla
pienessä vajassa.

”Tätä sairautta miettii eri tavalla äitinä.
Tuntuu, että jokainen viikko, kuukausi
ja vuosi eteenpäin on plussaa. Jos vain
saisin nämä lapset taaperovuosista
eteenpäin ja kouluun, olisi todella hyvä.”
SIIRRON JÄLKEEN Jonna laitettiin heti polkemaan kuntopyörää.
Keuhkot voimistuivat selvästi, ja
vointi oli ihan erilainen kuin aiemmin.
– Pystyin liikkumaan. Se oli
ihan mahtavaa. Mieheni yritti
toppuutella minua, kun liikuin
paikasta toiseen niin paljon. Minulla oli kiire ottaa kiinni se aika,
jolloin en voinut liikkua samalla
tavalla.
Jonnan mielessä oli ollut myös
yksi haave. Omat lapset.
Hänellä oli kolme nuorempaa sisarusta, ja jo pienestä pitäen hän
oli tottunut lapsiin ja näiden hoitamiseen.
– Ennen sydämensiirtoa söin
hetken keltarauhashormonia, jotta tulisin raskaaksi. Samalla kävin tutkimuksissa, joissa pyrittiin
selvittämään, voinko tulla raskaaksi ja onko se järkevää.
Raskautta ei kuitenkaan kuulunut. Samalla tutkimukset vahvistivat, ettei ollut mitään järkeä
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hankkiutua raskaaksi. Jonna oli
siihen liian heikossa kunnossa.
Hän mietti, laittaisiko nyt myyntiin kaikki lastenkirjat.
– Oli aika, jolloin minun oli vaikea ottaa vastaan muiden kuin
ihan lähimpien ihmisten vauvauutisia. Suojasin itseäni niiltä.
Olin niin surullinen ja vihainen
omasta puolestani.
Pariskunta totutteli ajatukseen,
että jäisi lapsettomaksi. Oli keksittävä muuta tekemistä. Tuona
aikana Jonna kävi paljon tallilla ja
ratsasti. Oli kevättalvi 2011.
JONNA SOITTI ystävälleen raskaustesti kädessään vuoden 2012
alussa. Tätä hän ei ollut osannut
lainkaan aavistaa.
– Yritin ajatella Jaroa odottaessani, että kroppa on viisas. Se ei
tulisi raskaaksi, jos se ei selviäisi
raskaudesta. Ei varsinkaan hoitohistoriani jälkeen.
Raskaus oli järkytys myös Jonnan miehelle Jarkolle. Hirvimet-

sältä tavoitettu mies ei ollut saada
sanaa suustaan.
Ja sitten oli vielä lääkärien mielipide. Jonnalla oli jo ennen sydänsiirtoa todettu sydämen vajaatoiminnasta johtunut munuaisten
vajaatoiminta, joka vaikutti myös
hänen terveyteensä.
– Puhuin puhelimessa hoitajien
kanssa, jotka välittivät minulle
lääkärien tiukan mielipiteen. Raskaus olisi minulle todella riskialtis. Pelkäsin vastaanotolle menoa,
sillä mietin, painostetaanko minua nyt aborttiin. Onneksi myöhemmin minua ei painostettu mihinkään. Lääkärit hoitivat minua
periaatteella, jossa mennään päivä kerrallaan.
Jonna oli epävarma siitä, mitä
pitäisi tehdä. Vaakakupissa painoivat hänen oman terveytensä lisäksi lapsen henki ja puolison jaksaminen. Tuttavaperheen kanssa
sovittiin, että he olisivat Jarkon tukena, mikäli Jonnalle sattuisi jotain. Se olikin ainoa teko, jolla pahimpaan vaihtoehtoon varauduttiin.
Jarkosta tuli luontaisesti Jonnan tärkein tuki.
– Halusin, että Jarkko on siinä
mukana. Jos hän olisi ollut toista
mieltä, olisin varmasti päätynyt
aborttiin. Hän sanoi, että mitä ikinä päätänkin, hän tukee. Totta kai
jännitti myös se, mitä tapahtuu
raskauden jälkeen. Elimistöhän
skarppaa raskausajan.
Synnytys ja sen jälkeinen aika
sujuivat kuitenkin todella hyvin.
– Itkin ja nauroin, kun Jaro otettiin ulos ja kuului parkaisu.
POIKA OLI VUODEN vanha, kun
ihme tapahtui toistamiseen. Juuli
ilmoitti tulostaan. Tälläkin kertaa
Jonna oli raskaana e-pillereistä
huolimatta.
– En tullut Jaron syntymässä
ajatelleeksi, että olisi voinut katkaista piuhat. Ajattelin, että tämä
yksikin lapsi on niin iso ihme, ettei
tule toistumaan. Olimme joulukuussa Vuokatissa, kun menkat
eivät alkaneet.
Jonna joutui aloittamaan verenpainelääkityksen, koska paineet
päätöksenteosta olivat niin valtavat. Nyt pelissä oli huomattavasti
enemmän, ja hän joutui ottamaan
huomioon myös Jaron.
– Olo oli todella ristiriitainen.
Koko ajan ajattelin, etten voi tehdä
aborttia. Se oli ihan kamala tilan-

ne, ja lopulta ajattelin vain, että
laitan pään puskaan. En pysty tekemään mitään päätöstä.
Toinen raskaus oli ensimmäistä
henkisesti rankempi. Jonna kesti
pelot Jaron ansiosta. Poika piti
kiinni arjen pyörittämisessä.
Odotusaikana Jonna tunsi olevansa yksin, sillä vertaistukea ei
löytynyt. Lisäksi kaikki ystävät eivät ymmärtäneet, millaisten asioiden kanssa hän kamppaili. Osa
sanoi hyvää tarkoittaen ”älä nyt
turhaan huoli, hyvin se toinenkin
raskaus menee”. Jonna ajatteli silloin, että hän olisi todella typerä,
jos hän ei tunnustaisi, miten suurista riskeistä oli kyse.
– Vähättely ja mitätöinti tuntuivat pahalta.
Hyvin sujuneiden synnytysten
jälkeen onnittelut kuitenkin lämmittivät mieltä. Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden järjestöltä tuli erityinen onnittelu: Onneksi olkoon
uraauurtavan ja historiallisen tapahtuman johdosta. Jaro oli Suomen ensimmäinen sydänsiirron
saaneen naisen synnyttämä lapsi.
SYDÄNSIIRTEELLÄ synnyttäneitä
kahden lapsen äitejä on maailmassa hyvin vähän, he ovat yhden
käden sormilla laskettavissa.
Kaikki eivät voi hyvin, sillä raskauden aiheuttama kuormitus rasittaa elimistöä hyvin paljon.
Jo pelkästään sydämensiirto
laskee elinajanodotetta. Siirteellä
saavutettava lisäaika on Jonnan
arvion mukaan parhaimmillaan
20 vuotta. Lääkitykset tekevät
syöpäriskistä nelinkertaisen
muuhun väestöön nähden.
Jonna on elänyt sydänsiirteen
avulla jo kahdeksan vuotta.
– Tätä sairautta miettii eri tavalla äitinä. Tuntuu, että jokainen
viikko, kuukausi ja vuosi eteenpäin on plussaa. Jos vain saisin
nämä lapset taaperovuosista
eteenpäin ja kouluun, olisi todella
hyvä. Toivon, että saan olla heidän
kanssaan mahdollisimman pitkään. Olen onnellinen, että saan
olla mukana myös niinä päivinä,
kun vastassa on uhmaikäisen
kiukkua.
Joskus käy niin, että Jaron ja
Juulin päiväunet osuvat samaan
aikaan. Silloin Jonna nukkuu itsekin. Mutta jos hän ei saa unta, hän
jää katsomaan nukkuvia lapsiaan.
Silloin hän tuntee itsensä onnekkaaksi. u

