ADOPTIOPERHEET RY,
ADOPTIVFAMILJER RF

TOIMINTAKERTOMUS
21.3.2011

TOIMINTAVUOSI 2010

Yleistä

Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui
Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksen myötä. Yleisavustus saatiin kolmatta kertaa.
Alfred Kordelinin säätiön yleinen edistys- ja sivistysrahasto myönsi avustuksen kahden
adoptio-oppaan laatimiseen.
Yhdistyksen toiminta tavoitti hyvin eri puolilla Suomea asuvat jäsenperheet ja heidän kanssaan
työtä tekevät ammattilaiset. Yhdistyksellä oli toimintavuoden aikana 205 yksittäistä
tapahtumaa ja tilaisuutta perheille ja heitä kohtaaville ammattilaisille. Kaikista tapahtumista 74
prosenttia järjestettiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Yhdistyksessä työskenteli kokopäiväinen toiminnanjohtaja ja osapäiväinen suunnittelija.
Aktiivisia vapaaehtoisia yhdistyksen toiminnassa oli noin 70.
Yhdistys piti kevätkokouksen 13.3.2010 ja syyskokouksen 21.11.2010, hallituksen kokouksia
oli kymmenen. Yhdistyksen toimisto sijaitsi Helsingin keskustassa, Mikonkadulla.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 2832. Adoptioprosessien suuri
keskeytymismäärä ja uusien adoptiohakijoiden vähäisyys näkyivät jäsentilastoissa.
Vertaisryhmätoiminta jatkui ympäri Suomen. Yhteensä yhdistyksellä oli 31 vertaisryhmää 23
paikkakunnalla, kolme eri maiden adoptioiden ympärille keskittynyttä maaryhmää sekä
internetissä toimivia työryhmiä.
Edunvalvontatoiminnassa merkittäviä osioita olivat työskentely adoptiolain muuttamista
valmistelevassa oikeusministeriön työryhmässä sekä vaikuttaminen vanhempainvapaiden
kokonaisuudistuksen valmisteluun.
Yhteistyötä muiden adoptiotahojen kanssa jatkettiin. Syyskuussa toiminnanjohtaja ja
suunnittelija osallistuivat Nordic Adoption Councilin kolmipäiväisen kokouksen järjestämiseen
Helsingissä.

Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöt
Yhdistyksen syyskokouksessa 7.11.2009 yhdistyksen hallitukseen valittiin vuodelle 2010
kahdeksan jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Näistä uusia oli kaksi.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus jakoi tehtävät seuraavasti:
Hannele Lindell, Kirkkonummi
Sari Pentikäinen, Helsinki
Pauliina Pulkkinen, Helsinki
Suvi Aarnio, Parainen
Kati Nordlund-Luoma, Pori
Antti-Heikki Suoninen, Helsinki
Päivi Suutari, Tuusula
Micaela Thorström, Espoo
Eeva-Liisa Heinranta, Kerava
Reetta Kurjonen, Hollola

puheenjohtaja (erosi hallituksesta 13.3.2010)
varapuheenjohtaja 1.1.-13.3.2010, 13.3.2010- jäsen
sihteeri
jäsen, uusi
jäsen, uusi
jäsen
jäsen (erosi hallituksesta 13.3.2010)
jäsen (erosi hallituksesta 15.2.2010)
varajäsen (erosi hallituksesta 3.3.2010)
varajäsen

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Esa-Pekka Luokkamäki Seinäjoelta ja
varatilintarkastajaksi Lena Jolkkonen Espoosta.
Yhdistyksen kevätkokouksessa 13.3.2010 yhdistyksen hallitusta täydennettiin seuraavasti:
Timo Mäkinen, Vantaa
Lena Jolkkonen, Espoo
Birgitta Franzen, Helsinki
Kati Kaskiala, Helsinki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen

Varatilintarkastajaksi valittiin 22.4.2010 Lena Jolkkosen tilalle Merja Lautala.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Anu Uhtio palasi perhevapaalta 23.5.2010. Hänen sijaisenaan
toimi Seija Poikonen 22.5.2010 asti. Työ oli kokopäiväinen. Suunnittelijan osapäiväistä
tehtävää hoiti Elina Mieho-Suoninen. Päivi Kekki suoritti koulutukseen liittyvän
työharjoittelun yhdistyksen toimistolla 8.-19.11.
Jäsenistö

Toimintavuoden alkaessa jäseniä oli 2923, ja toimintavuoden päättyessä yhdistyksellä oli 2832
jäsentä. Yhdistykseen liittyi 140 uutta jäsentä. Toisen kerran yhdistyksen historian aikana
jäsenmäärä pieneni, vuonna 2010 91 henkilöllä. Useimmiten eroamisen syyksi ilmoitettiin
adoptioprosessin keskeytymisen.

Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin keväällä 13.3.2010 ja syksyllä 21.11.2010 yhdistyksen
toimistolla Helsingissä. Kevätkokouksessa oli läsnä 17 yhdistyksen jäsentä ja syyskokouksessa
kymmenen jäsentä. Hallitus kokousti toimintavuoden aikana kymmenen kertaa, joista kolme
oli sähköpostikokouksia.

Tiedotustoiminta
Yhdistys julkaisi jäsenlehteään neljä numeroa. Lehdessä julkaistiin asiantuntija-artikkeleita
adoptiolasten kasvatuksen erityiskysymyksistä ja tiedotettiin adoptiotapahtumista. Kukin
adoptiopalvelunantaja piti vuorollaan palvelunantajan palstaa, jossa se kirjoitti omasta
toiminnastaan. Yhdistyksen jäsenet kirjoittivat lehteen omista kokemuksistaan
adoptiovanhempina ja -odottajina. Aikuiset adoptoidut aloittivat oman palstan pitämisen
lehdessä. Lehden sisältö oli vapaaehtoisvoimin tuotettua lukuun ottamatta toiminnanjohtajan
työpanosta. Taittotyö oli ulkoistettu. Lehden ensimmäisen numeron aiheena oli ”Adoptio
yhteiskunnassa”. Toisen aiheena oli ”Adoptoidun aikuisuus”, kolmannen ”Adoptoidun tausta ja
biologinen perhe” ja viimeisen ”Matkalla – På resan”. Lehden painos oli 2000 – 2200
kappaletta.
Yhdistys jatkoi Raha-automaattiyhdistyksen tuella suunnittelemansa adoptioperheiden
tietopaketin toimittamista. Tietopaketin suosio on viime vuosina laskenut voimakkaasti. Uusien
adoptiohakijoiden määrä on vähentynyt, mutta oletettavasti tietoa haetaan myös aikaisempaa
enemmän netistä. Pakettia myytiin omakustannushintaan vuoden aikana 12 kappaletta.
Yhdistyksen internetsivuilla oli vuonna 2010 yhteensä 28 000 käyntiä 75 eri maasta.
Yksittäisiä kävijöitä oli 16 000. Sivuston näyttökertoja oli 75 000. Neljä suosituinta sivua
olivat tietoa adoptiosta, linkit, etusivu ja usein kysytyt kysymykset. Yleisimmin sivustolle
tultiin google-hakukoneen kautta (58 %), suoraan (27 %) ja Wikipedian kautta (2 %).
Yleisimmin käytettyjä hakusanoja olivat adoptio, adoptioperheet ja adoptioperheet ry.
Nettisivujen avulla yhdistys tiedotti toiminnastaan ja eri adoptiotahojen järjestämistä
tapahtumisista. Valtaosa jäseneksi liittymisistä sekä materiaalitilauksista tapahtui nettisivujen
kautta. Sivujen sisältämää yleistä adoptiotietoutta on pyritty kaiken aikaa lisäämään myös

adoptioperheiden läheisten, eri ammattiryhmien, opiskelijoiden ja median käytettäväksi. Sen
sijaan nettisivujen kokonaisuudistus siirtyi seuraavalle toimintavuodelle.
Toiminnanjohtaja ja hallituksen edustajat esittelivät adoptiota tiedotusvälineissä ja adoptiosta
kirjoitettiinkin sekä aikakauslehdissä että sanomalehdissä ympäri maata. Adoptiolain
uudistaminen uutisoitiin joulukuussa kaikissa päämedioissa. Toiminnanjohtaja oli mukana tvohjelmassa Vanessa ja pikkuväki. Adoptiosta ja adoptiolasten asemasta annettiin tietoa myös
tutkimuskäyttöön.
Yhdistyksen kirjastoa käyttivät sekä jäsenet että opiskelijat. Kirjastoon hankittiin joitakin uusia
teoksia.
Marraskuussa yhdistys julkaisi Neuvolapäivien yhteydessä oppaan Adoptiolapsi neuvolassa ja
kouluterveydenhuollossa. Opas on jatkoa kirjaselle Adoptiolapsi päivähoidossa. Seuraavan,
kouluun suunnatun oppaan suunnittelu aloitettiin. Neuvola- ja kouluterveyden huolto- sekä
kouluopasta varten saatiin vuoden 2009 lopulla 10 000 euron avustus Alfred Kordelinin
säätiöltä.
Ryhmät

Vapaaehtoisten vetämät adoptioryhmät jatkoivat toimintaansa eri puolilla Suomea. Yhdistys
tarjosi taloudellista tukea ryhmilleen tilavuokria, luennoitsijoita tai muuta järjestettyä toimintaa
varten. Tuki vaihteli 40 eurosta 82 euroon.
Vuoden 2010 lopussa yhdistyksellä oli 31 vertaisryhmää 23 paikkakunnalla. Uutena ryhmänä
perustettiin pääkaupunkiseudun Etiopia-perheet. Ryhmien määrässä oli selkeää laskua
edellisvuoteen verrattuna (38 ryhmää 27 paikkakunnalla), mutta oletettavissa on, että osa
ryhmistä aktivoituu uudelleen. Useilla paikkakunnilla haasteena oli löytää uusia ryhmänvetäjiä
kauan vapaaehtoisina toimineiden tilalle tai rinnalle.
Ryhmät kokoontuivat 3 – 11 kertaa vuoden aikana, keskimäärin 6 kertaa vuodessa. Tampereen
seutu oli erityisen aktiivinen. Oulun ryhmä ei kokoontunut vuonna 2010. Yhteensä tapaamisia
oli 180 kpl noin 30 paikkakunnalla, sillä osa ryhmistä kokoontui vaihdellen useammalla eri
paikkakunnalla.
Kiinan ja Etelä-Afrikan maaryhmien joukkoon liittyi loppuvuodesta Intian maaryhmä. Tämä
toiminta hakee vielä muotoaan. Ryhmiä avustettiin mm. tiedottamalla niiden järjestämistä
tapahtumista ja avustamalla palkkaukseen liittyvissä käytännön asioissa.

Edunvalvonta
Maamme adoptiotoiminnan kannalta merkittävin asia, adoptiolain kokonaisuudistaminen,
jatkui oikeusministeriössä. Toiminnanjohtaja osallistui työryhmän työskentelyyn, ja työryhmän
mietintö luovutettiin oikeusministeri Tuija Braxille 17.12.2010. Toiminnanjohtaja jätti
mietintöön eriävän mielipiteen.
Adoptioperheet ry vaikutti aktiivisesti adoptioperheitten perhe-etuuksien puolesta.
Vanhempainvapaiden kokonaisuudistusta työstäneelle työryhmälle ja sen puheenjohtajalle
lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulalle tuotiin tiedoksi adoptioperheitä koskevat epäkohdat.
Adoptioperheet ry oli mukana monissa muissakin lapsen asemaan vaikuttamaan pyrkineissä
hankkeissa ja ryhmissä ja jätti kannanottoja ja lausuntoja adoptioperheitten ja adoptoitujen
lasten aseman parantamiseksi.
Yhdistyksen edustaja osallistui Kelan perhe-etuuksien asiakasraatiin.
Yhteistyötä tehtiin edunvalvonnassa erityisesti Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa.
Syksyllä 2010 tavattiin kansanedustajia, 27.10. luovutettiin yhteinen vetoomus ”65 % perheistä

on monimuotoisia” eduskunnalle sekä pidettiin 9.11. edunvalvontateemalla seminaari
”Monimuotoisuus haastaa perhepolitiikan” eduskunnan Kansalaisinfossa.
Muu toiminta
Yhdistys järjesti perheille yhteensä 196 tilaisuutta ja ryhmätapaamista eri puolilla maata.
Perheille suunnatuista tilaisuuksista pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettiin 77 %. Pääosa
tilaisuuksista oli vapaaehtoisten ryhmänvetäjien järjestämiä. Adoptioperheitä kohtaaville
ammattilaisille ja opiskelijoille järjestettiin yhdeksän seminaaria, tai oltiin esillä
ammattilaistapahtumissa tai messuilla kertoen perheiden erityiskysymyksistä. Yhdistys järjesti
tai oli mukana järjestämässä seuraavia tilaisuuksia ja tapahtumia:
18.1. Kiina, Kiinnostaako adoptio -sarja, Helsinki, yhdistyksen toimisto
29.1.-30.1. Educa-messut
11.2. Adoptiolapsen koulunkäynnistä, Kiinnostaako adoptio -sarja, yhdistyksen toimisto
3.3. Toiminnanjohtaja luennoi Amiedussa
11.3. Ajatuksia ja kokemuksia huostaanotosta ja lastensuojelusta, kuvataitelija Harri Kivi,
Kiinnostaako adoptio -sarja, yhdistyksen toimisto
18.3. Leikkien lähemmäs lastasi, luento Theraplaysta, Bettina Brantberg, yhdistyksen toimisto
20.3. Leikkien lähemmäs lastasi -tuokio lapsille ja heidän vanhemmilleen, Bettina Brantberg,
yhdistyksen toimisto
26.3. Vanhempainvapaan kuulemistilaisuus, STM:n vanhempainvapaatyöryhmä
31.3. – 5.4. Adoptioperheiden perinteinen pääsiäisloma Vuokatissa, osallistui 19 perhettä (75
henkilöä)
12.4. Toiminnanjohtaja luennoi Kouvolan seudun adoptioryhmän tapaamisessa adoptoitujen
lasten koulunkäynnistä
8.5. Toiminnanjohtaja luennoi Kotkassa adoptoitujen lasten koulunkäynnistä
22.5. Suomen Monikkoperheet ry:n 15-vuotisjuhlaseminaari, toiminnanjohtaja edusti
yhdistystä
28.5. Kepan 25-vuotisjuhlat, varapuheenjohtaja edusti yhdistystä
29.5. – 30.5. Maailma kylässä
5.8. Toimistolla vieraita Thaimaasta: Ms Chamaiporn Vithayapul, lastenkodin johtaja, ja Ms
Nuanthip Arkhompatana, Interpedian yhteyshenkilö, sosiaalityöntekijä DSDW:llä
23.9. Seminaari adoptiolapsista ja muista eroja ja menetyksiä kokeneista lapsista / Seminarie
om adoptivbarn och andra barn som upplevt separationer, Svenska social och
kommunalhögskolan, yhdessä Yhteiset Lapsemme ry:n ja Interpedia ry:n kanssa
27.9. – 28.9. Kataja ry:n Parisuhdepäivät, Adoptioperheet ry yksi järjestäjätahoista
2.10. Kansainvälisen adoption etiikka -seminaari Helsingissä kansainvälisine puhujavieraineen,
yhteistyössä adoptioverkoston kanssa
8.10. Varhaiskasvatusmessut Helsingin Vanhassa satamassa, yhteistyössä Suomen
Monikkoperheet ry:n kanssa, kävijöinä 1570 varhaiskasvatuksen ammattilaista
3. - 4.11. Neuvolapäivät Helsingissä, julkaistiin opas Adoptiolapsi neuvolassa ja
kouluterveydenhoidossa, kävijöitä 970
7.12. Maailma koulussa -globaalikasvatuksen mahdollisuudet, järjestötori Helsingin
yliopistolla, kohderyhmä opettajaksi opiskelevat
Tammi-maaliskuussa järjestettiin viiden kerran omaelämänkerrallinen kirjoittajakurssi aiheena
äitisuhde ja äitiys. Osallistujia oli seitsemän. Kurssi sai syys-marraskuussa neljän kerran jatkoosan. Osallistujia oli tällä kertaa kuusi.
Vertaistukea annettiin sähköpostin ja puhelimen välityksellä yhdistyksen toimistolta käsin sekä
erilaisissa tapahtumissa.
Yhteistyö

Yhdistys teki tiivistä yhteistyötä kaikkien adoptiopalvelunantajien kanssa. Helsingin kaupunki,
Interpedia ry ja Pelastakaa Lapset ry välittivät yhdistyksestä tietoa jäsenkunnalleen ja pitivät
vuorollaan yhdistyksen jäsenlehdessä palvelunantajan palstaa. Yhdistys välitti tietoa

palvelunantajista jäsenilleen liittämällä infopakettiin adoptiopalvelunantajien esitteet ja heidän
julkaisemiaan lehtiä.
Yhteiset Lapsemme ry tiedotti toiminnastaan yhdistyksen lehden ja internetsivujen kautta.
Yhdistykset järjestivät yhdessä vertaistukiryhmän Turun alueen jäsenille. Adoptiokuraattorin
kanssa oltiin yhteydessä ja tavattiin säännöllisesti vuoden mittaan. Yhdistys ohjasi perheet
tarpeen niin vaatiessa kuraattorille. Myös tietoja ja kokemuksia adoptiosta, seminaareista ja
tutkimuksista vaihdettiin adoptiokuraattorin kanssa säännöllisesti. Adoptiokuraattorin
toiminnasta ilmoiteltiin yhdistyksen lehdessä, nettisivuilla ja kuraattoriesite liitettiin jokaiseen
infokansioon. Toiminnanjohtaja edusti yhdistystä adoptiokuraattorin ohjausryhmässä.
Vuoden aikana järjestettiin adoptiotahojen yhteistyökokouksia, joissa suunniteltiin yhteistä
toimintaa ja keskusteltiin adoptioon ja eri toimijoiden toimintaan liittyvistä kysymyksistä.
Vahke-hankkeen jälkimainingeissa tehtiin yhteistyötä FSKC:n (Ab Det Finlandssvenska
Competenscentret inom det sociala området) sekä siinä mukana olleiden adoptiotoimijoiden
kanssa.
Adoptioperheet ry kuului toimintavuonna Nordic Adoption Counciliin (NAC), jonka
vuosikokous järjestettiin Suomessa 10. - 12.9.2010. Adoptioperheet ry osallistui järjestelyihin
yhdessä muiden suomalaisten jäsentahojen kanssa (Helsingin kaupunki, Interpedia ry ja
Pelastakaa Lapset ry). Lisäksi yhdistys oli jäsenenä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa
ry:ssä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitossa (STKL) ja Lastensuojelun keskusliitossa
(LSKL), jonka neuvottelukunnissa yhdistyksellä oli edustaja.
Yhdistys oli mukana kuntien ja seurakuntien sekä yksityisille parisuhdetyötä tekeville
terapeuteille suunnattujen Parisuhdepäivien järjestelyissä muun muassa Kataja ry:n,
Väestöliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Ensi- ja Turvakotien liiton, Suomen
Monikkoperheiden, Suomen Uusperheellisten Liiton ja Sateenkaariperheitten kanssa.
Kirkkohallituksen edustajan johdolla valmisteltiin Kutsuttu välittämään -koulutuspäiviä
tahtomattaan raskaaksi tulleita kohtaaville työntekijöille.
Kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakuntaan oltiin yhteydessä saaden yhdistyksen
lehteen tietoa kansainvälisistä ja Suomen ajankohtaisista adoptioasioista. Adoptiotoimijoitten
muodostaman adoptioverkoston kokouksiin osallistuttiin tiiviisti.
Yhteistyötä jatkettiin Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n ja Suomen Monikkoperheet ry:n
kanssa. Väestöliiton kanssa tehtiin yhteistyötä muun muassa yhteistä hanketta, Perhenettiä
valmistellen.
Edunvalvonnassa jatkettiin yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Monimuotoisten perheitten
toiminnanjohtajat jatkoivat verkostoitumisen syventämistä yhteisen edunvalvontatoiminnan ja
muun yhteistyön lisäämiseksi.
Talous

Yhdistys peri jäseniltään jäsenmaksun, joka oli yksinhakijalta tai -huoltajalta 22 euroa ja
pariskunnalta 35 euroa. Kannatusjäsenmaksu oli 60 euroa. Yhdistys sai Rahaautomaattiyhdistykseltä yleisavustuksen, joka oli 71 000 euroa. Alfred Kordelinin säätiöltä
saatiin 10 000 euron avustus terveydenhoitajille ja opettajille suunnattujen oppaiden
tekemiseen. Toimintavuoden aikana nostettiin 6 000 terveydenhoitajaoppaan työstämistä
varten. Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli toimintavuoden aikana tasapainossa.
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin lisäksi myymällä adoptioaiheisia kirjoja.

Hallitus
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ADOPTIOPERHEET RY:N TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 2010
Adoptiotoimijat
Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto, adoptiotyöryhmä
Interpedia ry
Pelastakaa Lapset ry
Suomen kansainvälinen lapseksiottamisasioiden lautakunta (ns. adoptiolautakunta), STM
Yhteiset Lapsemme ry
Adoptiokuraattoritoiminta
FSKC
Adoptioplus
Capacitas Familia
Liv1Lär
Kansainvälisesti adoptoidut aikuiset -yhdistys, KAA ry
Vuxna Internationellt Adopterade -yhdistys, VIA rf
Pohjoismaiset adoptiojärjestöt
Nordic Adoption Council

Monimuotoiset perheet
Käpy – Lapsikuolemaperheet ry
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Perhehoitoliitto ry
Sateenkaariperheet ry
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen nuoret lesket ry
Suomen Uusperheellisten Liitto ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Muut
Adoptiolakityöryhmä, OM
Väestöliitto ry
Lastensuojelun keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt
Parisuhdekeskus Kataja ry
Kirkkohallitus ja NNKY:n Ituprojekti
Pesäpuu ry
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto
Kepa ry
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EDUNVALVONTA 2010
Vuoden 2010 tärkein edunvalvontahanke oli adoptiolakia uudistavan työryhmän työhön osallistuminen
oikeusministeriössä. Adoptioperheet ry otettiin hakemuksesta mukaan täydentämään työryhmää elokuussa 2009, ja
toiminnanjohtaja edusti yhdistystä työryhmässä. Vuonna 2010 työskentely oli erityisen tiivistä, syksyllä viikoittaista.
Työryhmä kokoontui yhteensä 31 kertaa. Toiminnanjohtaja jätti joulukuussa luovutettuun mietintöön eriävän
mielipiteen tuoden esiin lain kohteena olevien henkilöiden – adoptiohakijoiden, adoptiovanhempien ja adoptoitujen
lasten, nuorten ja aikuisten – näkökulmaa.
Adoptioperheet ry toi myös Sosiaali- ja terveysministeriön vanhempainvapaatyöryhmän tietoisuuteen odotukset,
joita perhevapaiden kokonaisuudistukseen kohdistui adoptioperheiden osalta.

1.1.2010 Työkyvyttömyyseläkkeen asumisaikavaatimuksiin lievennys
Adoptioperheet ry on ollut aktiivinen, jotta Suomeen muuttanut, ulkomailla lapsena vammautunut voi saada
työkyvyttömyyseläkettä ja eläkettä saavan hoitotukea ilman kolmen vuoden asumisaikaa Suomessa.
1.1.2010 Kelan yksinadoptoiville maksama elatustuki nousi.
1.1.2010 Isäkuukausi piteni ja yrittäjille tuli oikeus osittaiseen hoitorahaan. Uudistukset koskevat myös
adoptioperheitä.
25.1.2010 vetoomus vanhempainvapaatyöryhmälle
24.3.2010 Vuoden 2009 adoptionedistäjäksi valittu perhevapaa-adressin allekirjoittaneet
Adoptioperheet ry:n hallitus valitsi vuoden adoptionedistäjäksi nettiadressin allekirjoittajat, 1638 nimeä. Ministeri
Liisa Hyssälälle luovutetulla adressilla pyrittiin parantamaan adoptioperheitten perhe-etuuksia.
26.3.2010 Vanhempainvapaan kuulemistilaisuus, STM:n vanhempainvapaatyöryhmä
Elokuussa käräjäoikeuden toimintatavan kartoittaminen ja palvelunantajille tiedottaminen koskien adoptoitujen
lasten ja heidän syntymäperheidensä arkaluonteisten tietojen julkisuutta asiakirjoissa
27.10.2010 Monimuotoiset perheet -verkosto julkisti eduskunnassa yhteisen kannanoton perheiden moninaisuuden
huomioimisesta perhepolitiikassa
19.11.2010 Perhepoliittinen seminaari eduskunnan Kansalaisinfossa, Monimuotoiset perheet -verkosto
Joulukuussa Monimuotoiset perheet -verkoston edunvalvontakorttikampanja, neljä postikorttia kansanedustajille
muistuttaen erilaisten perheiden tarpeista perhepolitiikassa
17.12.2010 Adoptiolakia uudistavan työryhmän mietintö luovutettiin oikeusministeri Tuija Braxille

Adoptioperheet ry:n edustaja on toimintavuoden aikana osallistunut seuraavien työryhmien toimintaan:
-

Oikeusministeriön adoptiolakityöryhmä
Kelan perhe-etuuksien asiakasraati
Lastensuojelun keskusliiton (LSKL) viestintäneuvottelukunta
Lastensuojelun keskusliiton (LSKL) lastensuojelun neuvottelukunta
Lastensuojelun keskusliiton (LSKL) maahanmuuttajalapset -neuvottelukunta
Monimuotoiset perheet -verkosto
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TAVOITE VUODELLE 2010

TULOS

ADOPTOITUJEN OSALLISTUMINEN
Erityisesti kotimaasta adoptoidut aikuiset pyritään
tavoittamaan ja aktivoimaan heitä mukaan
yhdistyksen toimintaan. Ulkomailta adoptoitujen
aikuisten järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä.

•
•
•
•

aikuiset adoptoidut kirjoittivat lehteen, osallistuminen
terveydenhoitajaoppaan laatimiseen
hallituksessa oli toimintavuoden aikana kolme kotimaasta
adoptoitua aikuista
KAA ry:n ja VIA rf:n kanssa viriteltiin yhteistyötä
ruotsinkielinen aikuisten adoptoitujen palsta lehdessä

AMMATTILAISIIN KOHDISTUVA TOIMINTA
Ammattilaisten adoptiotietoutta pyritään
parantamaan julkaisemalla opas neuvola- ja
kouluterveydenhoitajille aiemman päivähoitajille
suunnatun oppaan pohjalta. Opettajille aletaan
laatia vastaavanlaista opasta.

•

Yhdistys jatkaa luento- ja koulutustilaisuuksien
järjestämistä eri puolilla maata sekä tukee
paikallisten ryhmien tilaisuuksien järjestämistä
turvatakseen maantieteellisen tasa-arvoisuuden
mahdollisimman hyvin.

•

•

•
•

opas ”Adoptiolapsi neuvolassa ja
kouluterveydenhuollossa” julkaistiin marraskuussa
opettajille suunnatun oppaan työryhmä koottiin,
varsinainen työ alkoi vuoden 2011 puolella

terveydenhoitajille suunnatun oppaan pohjalta laadittiin
koulutuspaketti
luento- ja koulutustilaisuuksia toteutettiin mm. Kotkassa,
Turengissa, Kouvolassa, Helsingissä ja Lahdessa
paikallisryhmien tilaisuuksia tuettiin taloudellisesti ja
tiedottamalla

ARVIOINTI
Yhdistys toteuttaa vuosittain itsearvioinnin
lähettämällä toimintaansa koskevan arviointikyselyn
satunnaisella otannalla valituille 50 jäsenelle.

•

yhdistyksen toimintaa koskeva kysely jätettiin
odottamaan uutta kyselytyökalua, sillä postikyselyissä
vastausprosentti on jäänyt alhaiseksi

Kotisivujen kautta voi palautelomakkeella lähettää
kommentteja, kritiikkiä ja ideoita yhdistyksen
toimintaan liittyen. Yhdistyksen julkaisemasta
materiaalista ja tilaisuuksista kerätään säännöllisesti
palautetta.

•
•
•

nettisivujen kautta saatiin palautetta pitkin vuotta
palautetta ja kritiikkiä on pyydetty eroavilta jäseniltä
terveydenhoitajille suunnatusta oppaasta kerätään
palaute noin puolen vuoden kuluttua toimituksista
(ilmestyminen marraskuussa, siirtyy vuodelle 2011)

Ryhmien kävijämäärää ja toimintaa seurataan ja
niistä raportoidaan toimintakertomuksessa.

•

ryhmien yksityiskohtainen raportointi löytyy
toimintakertomuksen liitteestä 4

Yhdistyksen toiminnanjohtaja on mukana
oikeusministeriön asettamassa adoptiolakia
uudistavassa työryhmässä, ja edunvalvontatyön
painopisteenä on vuonna 2010 keskittyminen
lakityöskentelyyn, johon ollaan tuomassa
adoptiovanhempien, adoptiolasta odottavien ja
adoptoitujen näkökulmaa.

•
•

toiminnanjohtaja tiiviisti mukana adoptiolakityöryhmässä
pitkin työskentelyä konsultoitu jäsenkuntaa
erityiskysymyksissä
adoptiolakityöryhmässä on tuotu esiin kotimaan
perheitten kohtaamat epäkohdat

Edelleen pyritään vaikuttamaan adoptiolasten ja perheitten yhdenvertaiseen kohteluun biologisten
kanssa kaikessa lainsäädännössä. Edunvalvonnan

•
•

EDUNVALVONTA

•

•

edustaja Kelan perhe-etuuksien asiakasraadissa
jäsenet ovat edistäneet perhe-etuuksia paikallisesti ja
oman alansa työehtosopimuksissa
toimintakentän muuttuessa huomiota kiinnitetty mm.

ajankohtaisiin haasteisiin vastataan. Jäsenkuntaa
rohkaistaan osallistumaan yhteiskunnalliseen
keskusteluun.
Yhteistyötä jatketaan adoptiotoimijoiden lisäksi
muiden lapsiperhejärjestöjen ja vastaperustettujen
ulkomailta adoptoitujen aikuisten järjestöjen
kanssa.

palvelunantajamaksujen nousuun ja lapsilisään, jota ei
makseta ulkomaille, vaikka lapsenhakumatka olisi jopa
lähemmäs vuoden mittainen (Kenia)
•
•

•

adoptioverkostoa haastettu tuomaan oma näkemys esiin
perhevapaista
Monimuotoiset perheet -verkoston toiminnanjohtajien
yhteistapaamiset, yhteinen kannanotto, yhteinen
perhepoliittinen seminaari, korttikampanja
yhteistyö aloitettu KAA ry:n ja VIA rf:n kanssa

JÄSENET
Yhdistys pyrkii edelleen tavoittamaan kaikki uudet
adoptioperheet ja lisäksi huomioimaan pitkäaikaiset
jäsenet.

•

•
•

•
•
Tavoitteena on, että vuoden 2010 aikana
jäsenmäärä jatkaa kasvuaan.

•
•
•

palvelunantajien, adoptiovalmennuskurssin järjestäjien ja
lapsettomuusklinikoiden kautta on jaettu tietoa
yhdistyksestä ja tavoiteltu uusia jäseniä
uusia jäseniä liittynyt 140 henkilöä, mikä on aikaisempia
vuosia huomattavasti vähemmän
pitkäaikaisille jäsenille on ryhmiä, äitiysaiheiset
kirjoittajakurssit houkuttelivat myös pidempään jäseninä
olleita
lehtijutuissa ja lehtien teemoissa on huomioitu tuoreet ja
pitkäaikaiset jäsenet erilaisine tarpeineen
jäsentilaisuuksissa aiheita on suunniteltu molemmille
ryhmille sopiviksi
tässä epäonnistuttiin pahasti, lopullinen jäsenmäärä 2832
henkilöä (vuoden 2009 lopussa 2923 jäsentä)
eroamisen syyksi ilmoitettiin useimmiten
adoptioprosessin keskeytyminen
adoptioneuvonnan- ja palvelunantajien mukaan uusien
asiakkaiden määrä on vähentynyt voimakkaasti

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhdistys seuraa adoptiokeskustelua kansainvälisillä
foorumeilla, erityisesti muissa Pohjoismaissa, mihin
vuoden 2008 alusta alkanut jäsenyys Nordic
Adoption Councilissa antaa aiempaa paremmat
mahdollisuudet. Yhteispohjoismaisia
yhteistyömahdollisuuksia jatketaan ja kehitetään.

•

•

toiminnanjohtaja ja suunnittelija olivat mukana
järjestämässä NAC-vuosikokousta Helsingissä sekä
osallistuivat kolmipäiväiseen tapahtumaan
jäsenlehtien juttuvaihtoa ulkomaisten adoptiotoimijoiden
kanssa toteutettiin

PAIKALLISTOIMINTA, RYHMÄT
Paikallistoimintaan panostetaan vuoden 2010
aikana. Yhdistyksellä on 40 eri puolilla Suomea
toimivaa paikallisryhmää ja viisi internetkeskusteluryhmää. Paikallinen verkostoituminen
tukee erityisesti lasten mahdollisuuksia tutustua
muihin adoptoituihin omassa lähiympäristössään,
arkielämän tasolla.

•
•
•

•
•

Ryhmiä vetämässä ovat vapaaehtoiset yhdistyksen

•

ryhmien määrä vähentyi, erityisesti koska uusien vetäjien
saaminen on ollut haasteellista
yksi uusi ryhmä perustettiin (pääkaupunkiseudun Etiopiaperheet)
ryhmiin ei ole tullut uusia osallistujia aikaisempaan
tahtiin, sillä lapsia on adoptoitu vähemmän kuin viime
vuosina
monet ryhmät kokoontuivat kuitenkin erittäin aktiivisesti
ja toiminta tuki paikallisia tarpeita, ryhmiä yhteensä 31
ryhmiä oli 23 paikkakunnalla ja ne järjestivät toimintaa
noin 30 paikkakunnalla, joten valtakunnallisuus toteutui
hyvin, pohjoisin ryhmä Rovaniemellä
tavoitteet saavutettiin vain kohtalaisesti, sillä yhdistys ei
kyennyt riittävästi tukemaan ryhmänvetäjiä työssään

jäsenet, ja vuonna 2010 jatketaan panostamista
vapaaehtoisten kouluttamiseen ja jaksamisen
tukemiseen.

•

ryhmänvetäjien koulutuksen suunnitteluun ei aikeista
huolimatta ollut aikaresurssia vuonna 2010

Paikallisryhmiä tuetaan taloudellisesti tilavuokrissa
ja luentotilaisuuksien järjestämisessä. Näiden
tilaisuuksien toivotaan tavoittavan perheiden ohella
paikalliset ammattilaiset aikaisempaa kattavammin.

•
•

ryhmiä tuettiin hakemuksesta 40 – 82 eurolla
vuonna 2010 valtaosa ryhmien tilaisuuksista oli perheille
suunnattu
kouluaiheisiin luentoihin ja kasvatuksen erityishaasteita
käsittelevään iltaan kutsuttiin myös aiheesta
kiinnostuneita ammattilaisia
haasteena ovat usein ammattilaisten ja perheiden
erilaiset toiveet koulutusten ajankohdasta

•

•

TAPAHTUMAT, TILAISUUDET
Yhdistys järjestää tapahtumia eri puolilla Suomea.

Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä muiden
adoptiotoimijoiden kanssa.

•
•
•

ryhmien tapahtumat liitteessä 4
tilaisuuksia ja toimintaa noin 30 paikkakunnalla
viikon mittainen pääsiäisloma Vuokatissa

•

Turun perhekerho järjestettiin yhteistyössä Yhteiset
Lapsemme ry:n kanssa
syyskuussa järjestettiin pohjoismainen työseminaari
yhdessä Helsingin kaupungin, Pelastakaa Lasten ja
Interpedian kanssa
syyskuussa järjestettiin rinnakkain suomeksi ja ruotsiksi
yhdessä Interpedian ja Yhteiset Lapsemme ry:n kanssa
”Seminaaripäivä adoptiolapsista ja muista eroja ja
menetyksiä kokeneista lapsista”

•

•

Adoptioperheitten hyväksi tehtyä materiaalia
esitellään erilaisissa tapahtumissa, kuten eri puolilla
Suomea järjestettävillä messuilla.

•
•
•
•

tammikuussa Educa-messut
toukokuussa Maailma kylässä
lokakuussa Varhaiskasvatusmessut
marraskuussa Neuvolapäivät

•

lokakuussa järjestettiin yhdessä kaikkien
adoptiotoimijoiden kanssa kansainvälisen adoption
etiikkaa koskeva seminaaripäivä otsikolla ”Mistä te
tiedätte, et mun äiti halus antaa mut pois?”
tilaisuus oli loppuunmyyty

Yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa
järjestetään kaikille avoin adoption etiikkaa koskeva
seminaari alkuvuonna 2010.
•
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Yhdistyksellä on jo nyt maamme laajin
adoptiokirjastotoiminta, jota pyritään laajentamaan
ja kehittämään entisestään.

•
•

kirjastoon hankittiin joitakin uusia teoksia
työssäoppimisjaksoa suorittanut opiskelija ajanmukaisti
kirjastojärjestelmää

Adoptioperheet-lehti ilmestyy neljä kertaa
vuodessa.

•
•

lehti ilmestyi suunnitellusti
aiheet: ”Adoptio yhteiskunnassa”, ”Adoptoidun
aikuisuus”, ”Adoptoidun tausta ja biologinen perhe” ja
”Matkalla – På resan”.

Vuonna 2010 pyritään jälleen julkaisemaan
jäsenlehdestä lapsille ja nuorille suunnattu
erikoisnumero.

•

lapsille ja nuorille suunnattu lehti ei toteutunut 2010

Lehdessä pyritään seuraamaan entistä enemmän
kansainvälistä adoptiokeskustelua ja tuomaan esiin
adoptiotoiminnan eettistä puolta. Ruotsinkielisten
jäsenten mahdollisuutta lukea lehden juttuja omalla
kielellään parannetaan. Lehteä pyritään
kehittämään myös siihen suuntaan, että se toimisi
aikuistuvien adoptoitujen tukena ja
tiedotuskanavana. Tässä tehdään yhteistyötä
ruotsin- ja suomenkielisten aikuisille adoptoiduille
suunnattujen tuoreiden yhdistysten kanssa.
Kotimaasta adoptoineita ja adoptoituja pyritään
jatkossakin tukemaan lehden välityksellä ja osa
lehden jutuista kohdistetaan suoraan heille.

•

Yhdistys jatkaa www-sivujensa kehittämistä tuoden
uusia palveluita jäsenistölle. Nettisivujen avulla
pyritään jakamaan tietoa myös adoptioperheiden
läheisille, eri ammattiryhmille, opiskelijoille ja
median edustajille.

•

Yhdistyksen toiminnasta kertovaa esitettä
postitetaan edelleen laajasti mm.
lapsettomuusklinikoille ja
adoptiovalmennusryhmille. Toiminnanjohtaja ja
tiedottaja tekevät pyynnöstä vierailuja ja pitävät
alustuksia erilaisissa tilaisuuksissa.

•
•

esitettä postitettiin sidosryhmille
toiminnanjohtaja vieraili eri puolilla Suomea mm. ryhmien
ja oppilaitosten pyynnöstä

Tiedotusvälineitä avustetaan jakamalla tietoa
adoptiosta ja etsimällä haastateltavia
lehtihaastatteluihin sekä TV- ja radio-ohjelmiin.

•

Adoptioperheet ry jakoi lukuisille medioille taustatietoa
adoptiosta, adoptiolain muutoksesta yms.
haastateltavia etsittiin erilaisiin medioihin
toiminnanjohtaja oli haastateltavana tv-ohjelmassa,
sanoma- ja aikakauslehdissä

Tehdään yhteistyötä oppilaitosharjoittelijoiden ja
opinnäytetöiden tekijöiden kanssa mm. antamalla
tietoa, lähettämällä materiaalia ja postittamalla
kyselykaavakkeita jäsenistölle.

•

Yhdistyksen jäseniä ja muita adoptiotahoja
palvellaan ilmoittamalla laajasti myös muiden
järjestäjien tilaisuuksista lehdessä ja kotisivujen
kalenterissa.

•

kalenteria ylläpidettiin yhdistyksen nettisivulla ilmoittaen
yhdistyksen ja sen ryhmien järjestämistä tapahtumista,
samoin kuin yhteistyökumppaneiden ja muiden
järjestäjien adoptiota sivuavista tapahtumista

•

ryhmänvetäjiin pidettiin yhteyttä välittämällä tiedotteita
sähköpostin välityksellä sekä tarpeen mukaan kuhunkin
erikseen henkilökohtaisesti puhelimen ja sähköpostin
välityksellä
henkilökohtaisten yhteydenottojen tarve olisi ollut
suurempi kuin mihin resurssit riittivät

•
•
•

•

•
•

•
•

kansainvälisiä teemoja saatiin mukaan pohjoismaisen
verkoston ja kansainvälisen adoption etiikkaa koskevan
seminaarin myötä
ruotsinkielisiä kirjoituksia haettiin aktiivisesti ja saatiinkin
lehteen kiitettävästi
aikuisten adoptoitujen palsta aloitti säännöllisen
ilmestymisen, ensin ruotsinkielisenä (VIA rf)
kotimaasta adoptoitujen aikuisten näkökulma oli esillä

nettisivuille lisättiin mm. Tilaa lehti kaverille -toiminto
sekä yhdistyksen vaaliohjelma kevään 2011
eduskuntavaaleja silmälläpitäen
nettisivujen kokonaisuudistus jätettiin vuodelle 2011,
jolloin yhdistyksen viestintää tarkastellaan
kokonaisvaltaisesti ajankohtaisia tarpeita vasten peilaten

loppuvuodesta yhdistyksen toimistolla oli 2 viikon ajan
oppilaitosharjoittelija
opiskelijoille annettiin vinkkejä opinnäytetöiden aiheista
ja lainattiin materiaalia yhdistyksen kirjastosta
kyselykaavakkeet ovat siirtyneet pääasiassa
nettipohjaisiksi, niistä tiedotettiin yhdistyksen nettisivuilla

VAPAAEHTOISTYÖ
Vapaaehtoisten kynnystä pyritään madaltamaan
tulla mukaan toimimaan adoptioperheiden hyväksi.
Vapaaehtoisten apua tarvitaan erityisesti lehden
toimittamisessa, paikallisryhmien vetämisessä ja
tapahtumien järjestämisessä.

•

•
•
•
•
•
•

•

ryhmänvetäjien yhteistä virkistystoimintaa ei järjestetty
2010
lehti toimitettiin vapaaehtoisvoimin, vain päätoimittaja oli
yhdistyksen palkattu työntekijä
paikallisryhmien vetäminen ja tapahtumat järjestettiin
vapaaehtoisvoimin
jäsenrekisteriä hoiti vapaaehtoinen (sovitusti viimeinen
vuosi)
lehden mainosmyynti hoidettiin vapaaehtoisvoimin
yhdistys sai mukavasti spontaaneja yhteydenottoja
vapaaehtoisiksi haluavilta ja pienellä markkinoinnilla
potentiaalisia toimijoita löytyisi lisää
vapaaehtoispanosta voisi hyödyntää enemmän, jos
työntekijöillä olisi enemmän aikaa koordinoida, ohjeistaa,
tukea ja kannustaa vapaaehtoisia

VARAINHANKINTA
Pyritään saamaan lisää kannatusjäseniä mm.
adoptioperheiden läheisistä.

•
•
•
•
•

kannatusjäseniä ei juurikaan saatu lisää
omarahoitusosuus puolet tuloista
jäsenmaksut 49 000 €
muut tuotot ja avustukset 26 000 €
RAY-avustus 71 000 €

•

vertaistukea annettiin sähköpostitse, puhelimitse ja
henkilökohtaisesti tavaten, apua kyettiin antamaan
kaikille tarvitsijoille joko itse tai ohjaamalla muiden
palvelujen piiriin

•

adoptoitujen vertaistukemista toteutettiin koko perheille
suunnatuissa vertaisryhmissä ja maatapaamisissa
lehteä ei adoptoiduille julkaistu kustannussyistä
kotimaasta adoptoidut aikuiset ovat aikaisempaa
aktiivisemmin mukana yhdistyksen toiminnassa
aikuisten adoptoitujen yhdistysten (KAA ry ja VIA rf)
kanssa yhteistyö käynnistyi

VERTAISTUKI
Yhdistys jatkaa adoptioperheiden vertaistukeen
panostamista.

Adoptoituja lapsia ja nuoria pyritään tukemaan eri
tavoin, ja heille tehdään jäsenlehdestä oma
erikoisnumero. Erityisesti kotimaasta adoptoidut
aikuiset pyritään tavoittamaan ja aktivoimaan heitä
mukaan yhdistyksen toimintaan. Ulkomailta
adoptoitujen aikuisten järjestöjen kanssa tehdään
yhteistyötä.

•
•
•

YHDISTYKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA
MUIDEN TOIMIJOIDEN TOIMINNAN HUOMIOON
OTTAMINEN
Uusia toimintamuotoja kehitetään huomioiden
erityisryhmät adoptioperheiden keskuudessa sekä
sidosryhmien toiminta.

•

•
•
•

•

adoptiotoimijoiden verkostopalaverissa,
kuraattoriohjausryhmässä ja muissa tapaamisissa
käydään läpi adoptiotoimijoiden toimintaa ja mietitään
uusien toimintamuotojen tarvetta
adoptiohakijoiden tilanne huolettaa, koska pitkittyessään
adoptioprosesseista on tullut todella raskaita monille
jäsenten toiveet on otettu huomioon tapahtumia
suunniteltaessa
lehden juttuja ja kuvia on suunnattu sidosryhmien ja
jäsenten erityistarpeet huomioon ottaen (lehden teemat,
kotimaisten lasten kuvat)
muiden sidosryhmien toimintaa on seurattu ja sopiviin
kohtiin on tuotu mukaan adoptionäkökulmaa:
Parisuhdepäivät, Kutsuttu välittämään -koulutukset,
LSKL:n kolme neuvottelukuntaa, monimuotoisten

perheitten toiminnanjohtajat, Väestöliiton kanssa
yhteisen hankkeen suunnittelu
Väestöliiton kanssa kehitetään yhteistyötä
adoptioperheitten ja adoptiolasta odottavien
tukemiseksi.

•

Väestöliiton Perhenetti-projekti alkaa 2011,
Adoptioperheet ry on mukana yhtenä kumppanina

Suomenruotsalaisen osaamiskeskuksen Det
Finlandssvenska Kompetenscentretin johdolla
yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa
kehitetään ja suunnitellaan uusia toimintamuotoja,
muun muassa adoptioneuvolatoimintaa.

•

FSKC-yhteistyö ei ollut erityisen vilkasta 2010, palavereita
kyllä pidettiin muutama
adoptioneuvolasuunnitelma ei ollut ajankohtainen

Jäsenrekisterin hoito siirtyy vapaaehtoiselta
rekisterinhoitajalta palkallisten työntekijöitten
hoitoon.

•

•

•

vuoden 2010 aikana kartoitettiin lukuisia
jäsenrekisterivaihtoehtoja mm. konsultoiden muita
yhdistyksiä
siirto toimistolle tapahtuu keväällä 2011

YHTEISTYÖ
Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien
adoptiotahojen kanssa: Interpedia ry, Helsingin
kaupunki / Perheoikeudelliset asiat, Pelastakaa
Lapset ry, Yhteiset Lapsemme ry,
Adoptiokuraattoritoiminta ja STM / Suomen
kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta.

•
•
•
•

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n kanssa
yhteistyö on niin ikään tukevalla pohjalla.
Edunvalvontatyötä tehdään yhteistyössä useiden
järjestöjen kanssa, muun muassa suomenkielisen ja
ruotsinkielisen adoptoitujen aikuisten yhdistyksen
kanssa sekä Suomen Monikkoperheet,
Uusperheellisten liitto, Yhden Vanhemman Perheen
liitto, Sateenkaariperheet, Nuoret lesket ja
Monikulttuuriyhdistys Familia Club -yhdistysten
toiminnanjohtajien muodostaman verkoston
kesken.

•

Monenlaista yhteistyötä tehdään Lastensuojelun
keskusliiton neuvottelukunnissa ja Lapsen etu
-verkostossa, Parisuhde-verkostossa ja Kutsuttu
välittämään -hankkeessa. Yhteistyökumppaneina
näissä ovat muun muassa useat kunnat,
kirkkohallitus, Lastensuojelun keskusliitto,
Väestöliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto,
Parisuhdekeskus Kataja sekä useita pienempiä
järjestöjä. Yhteistyötä pyritään tiivistämään
entisestään Perhehoitoliiton ja Pesäpuun kanssa.
Yhteistyötä monikulttuurisuusjärjestöjen kanssa
vahvistetaan ja pyritään selvittämään

•

•
•
•

•
•
•

•

adoptioverkostopalaverit
kuraattori-ohjausryhmä
Nordic Adoption Councilin maapalaverit
yhteinen vertaisryhmä Yhteiset Lapsemme ry:n kanssa
Turussa
tietojen vaihto tapahtumista, yhteiset tapahtumat
muodostettu monimuotoisten perheitten
toiminnanjohtajaverkosto
yhteiset kannanotot ja kirjelmät, yhteinen
edunvalvontaseminaari
pohjustettu yhteisen kyselytyökalun (Surveypal)
hankintaa
yhteinen korttikampanja kansanedustajille

toteutunut eri verkostojen kautta
ryhmillä yhteistyötä mm. eri maiden ystävyysseurojen
kanssa
Väestöliiton kanssa aloitettu yhteistyö

tähän ei aikaresurssi antanut myöden
tapahtumamarkkinointia lukuun ottamatta

yhteistyömahdollisuuksia sellaisten järjestöjen
kanssa, joiden erityisosaamista adoptiotyössä
voidaan hyödyntää.
Adoptioperheet ry kuuluu jäsenenä Nordic Adoption
Counciliin, Kehitysyhteistyön palvelukeskukseen
Kepaan, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliittoon ja
Lastensuojelun keskusliittoon, jossa sillä on
edustajat kolmessa neuvottelukunnassa. Näissä
verkostoissa pyritään kehittämään yhteistyötä.
Lisäksi Väestöliiton kanssa tehtävää yhteistyötä
tiivistetään.

•
•
•

tilaisuuksiin ja niissä käytyihin keskusteluihin on tuotu
esiin adoptionäkökulmaa
yhdistyksen edustaja kuului kolmeen LSKL:n
neuvottelukuntaan
Väestöliiton Perhenetti-hanketta suunniteltu yhdessä
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Vertaisryhmät
Esimurrosikäisten adoptiolasten vanhemmat
Ryhmän kokoontumiset ja paikalla olleet:
Tammikuu
4
Helmikuu
7
Maaliskuu
6
Huhtikuu
7
Lokakuu
2
Marraskuu 8
Joulukuu
4
Ryhmän sähköpostilistalla, jolla kokoonkutsut hoidetaan, on kymmenkunta henkilöä. Uudet jäsenet ovat aina
tervetulleita ryhmään mukaan. Avoimessa ryhmässä keskustellaan tilanteen mukaan niin akuuteista tilanteista kuin
tunteista ilman erikseen sovittuja teemoja.
Ryhmä on kokoontunut Adoptioperheet ry:n toimistolla ja vuoden 2010 aikana kutsunut yhteen tapaamiseen
ryhmän ulkopuolisia vieraita. Helmikuun tapaamisessa vierailivat Marcos Nieminen ja Jasu Jukkola, jotka kertoivat
omista kokemuksistaan adoptoituina sekä nuorena elämisestä vastaillen myös ryhmäläisten esittämiin kysymyksiin.
Vuoden ensimmäisen puoliskon ryhmänvetäjinä toimivat Seija Poikonen ja Seija Villikka. Kesän jälkeen vetovastuu
siirtyi Pirjo Korhoselle ja Sari Ketolalle.

Etelä-Karjalan adoptioryhmä
Ryhmä kokoontui viime vuonna neljä kertaa.
Kokoontumistilana meillä oli seurakunnan kerhotila Lappeenrannassa. Erityistä ohjelmaa ei ole ollut, vain
vapaamuotoista keskustelua ja vertaistukea. Keskimäärin osallistujia oli aikuisia 10 ja lapsia 5.
Ryhmänvetäjä Petri Nuppola

Etelä-Kymenlaakso adoptioperheet
Meillä on ollut adoptioperheiden tapaamisia vuonna 2010 seuraavasti:
to 4.2. klo 18-20
to 8.4. klo 18-20
la 8.5. klo 14-16 Seija Poikonen, luento aiheesta: Adoptiolapsen koulunkäynnin erityispiirteitä.
Edellä mainitut tapaamiset olivat Helilän päiväkodilla, Sampokuja 4, Karhulassa. (48600 KOTKA)
la 12.6. Salaperäinen mysteerimatkamme, jonka järjesti ja kustansi Kotkan sijaishuollon toimisto, suuntautui Ilolaan
Porvoon lähelle, Kungsbackan kotieläinpihalle. Siellä saimme paijata kilttejä kotieläimiä, paistoimme makkaraa ja
söimme eväät. Kotimatkalla käväisimme vielä ostoksilla Brunbergin tehtaanmyymälässä Porvoossa. Retkellä olimme
yhdessä paikallisten tuki- ja sijaisperheiden kanssa.
Adoptioperheiden ryhmän kokoontumispaikka vaihtui syksyllä 2010. Saimme käyttöömme uudet, kauniit tilat
päiväkoti Sukkelasta Karhulasta (Kaunismäenkatu 2, 48600 KOTKA). Ryhmä kokoontui syksyn aikana seuraavasti:
to 16.9 klo 18-20 Päiväkoti Sukkela
su 10.10. klo 14-16 Santalahden ulkoilualueella ulkoilun, makkaranpaiston ja eväiden syönnin merkeissä.
to 4.11 klo 18-20 Päiväkoti Sukkela
MLL:n kymen piiri järjesti maksuttoman yleisöluennon Kouvolan kaupungintalolla tiistaina 28.9 klo 18.00. Sinkkonen
luennoi aiheesta ”Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun”. Jokunen perhe kävi luennolla.
Tapaamisissamme kävi keskimäärin 7 aikuista ja 5 lasta.
Kuten kerroin puhelimessa, niin Kotkan sijaishuollon toimiston sosiaalityöntekijät, jotka antavat paikallisille
adoptioneuvonnan, ovat tiiviisti mukana toiminnassamme. He varaavat päiväkotien tilat ja toimittavat meille kahvit
yms. juomat. Kahvileivän toimittaa kuka milloinkin. Aktiviteetit järjestän suunnilleen puoliksi sosiaalityöntekijöiden
kanssa.
Ryhmänvetäjä Satu Teilas

Harjavallan seudun adoptioperheet
Kokoonnuimme Harjavallan seurakunnan tiloissa (joita saamme veloituksetta käyttää) joka kuukauden viimeinen
sunnuntai keväällä 5 kertaa syksyllä 4 kertaa lukuun ottamatta kesä-heinäkuuta sekä joulukuuta
Keväällä kevätkausi päättyi perheiden yhteiseen ulkoiluhetkeen ja grillaukseen laavulla.
Syyskaudella vietimme marraskuussa pikkujouluja, ja lapset lauloivat lauluja, tonttuilivat sekä pikkujoulupaketit toki
jaettiin. Eräs isä myös soitteli ja säesteli kitaralla. Tapaamisessa oli ihana jouluinen odotus ja lapsilla mukava "tohina"
päällä.
Ryhmämme rakennetta muutettiin kesän aikana. Päätimme, että pidämme ns. avoimet ovet tapaamisia 2 x
vuodessa, jolloin kaikki ne alueen adoptioperheet jotka eivät halua sitoutua kahvinkeittovastuuseen voivat tulla
paikanpäälle tutustumaan toimintaan tai moikkaamaan vanhoja tuttuja.
Ryhmässä on aktiivisesti käynyt lähes kaikki kahvikeittovuorolistalla olleet perheet n. 13 perhettä, joista aikuisia 24 ja
lapsia 11.
Ensimmäistä lastaan odottavia mukana on pari perhettä, yksinhakeneita 1 ja loput pariskuntia, joilla on jo lapsi
kotona tai ovat toisessa prosessissa.
Meillä on erityisen mukava, avoin ja rento ryhmä, joiden kanssa juttelu sujuu, lapset viihtyvät hyvin yhdessä ja niin
myös aikuisetkin.
Saamme käyttää seurakunnan tiloja veloituksetta, myös leikkihuonetta joka on täynnä leluja: sekös lapsia miellyttää!
Kahvinkeittovuorot ovat kiertävät, tällä porukalla osuu kohdalle reilun vuoden välein :)
Ryhmänvetäjä Tarja Koivisto

Imatran seudun ryhmä
Adoptiokerhon toiminta vuonna 2010 tapahtui syksyn aikana päiväkoti Mikonpuiston tiloissa. Ryhmä kokoontui
pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja toimintana oli vertaistuki- ja virkistystoimintaa. Syksyn aikana osallistuminen
ryhmän toimintaan oli joidenkin ryhmäläisten kohdalla satunnaisempaa. Kuitenkin kaikkiaan kuusi aikuista ja kuusi
lasta osallistui toimintaan. Tapaamisajankohta oli kuukauden ensimmäinen maanantai kello 18.00-20.00 Yhteen
perheeseen odotetaan edelleen lasta Kiinasta ja yksi aikuisista on uusi adoptionhakija. Pikkujoulu vietettiin
allekirjoittaneen kotona.
Äidit olivat mukana kokoontumisissa, isät ovat jääneet toiminnasta pois. Yksi perhe jättäytyi kokonaan pois ryhmän
toiminnasta toistaiseksi vaikean perhetilanteen vuoksi. Adoptoituja lapsia ryhmässä on Kiinasta, Intiasta, Venäjältä ja
Etiopiasta. Uudet adoptionhakijat odottavat lasta/lapsia Filippiineiltä.
Kokoontumiskertoja vuonna 2010 oli yhteensä neljä, jolloin nyyttikestiperiaatteella saimme pöytään maittavaa
naposteltavaa ja keskustelujen kautta saimme vertaistukea toisiltamme sekä suruissa että iloissa. Kokoontumisillat
olivat myös erittäin virkistäviä ja voimaa antavia. Kokoontumiskerroilla juhlittiin myös lasten syntymäpäiviä.
Päätimme joulukuussa 2010 vaihtaa tapaamispäivää vuonna 2011 kuukauden ensimmäiseksi tiistaiksi. Koska
adoptioryhmän toiminta on hieman hiljentynyt, äidit ovat miettineet uudenlaisia keinoja yhdessä toimimiseksi. Yksi
tällainen on osallistuminen Mindfullness-koulutukseen kevään aikana. Mervi Vento toimii myös uutena
yhteyshenkilönä.
Ryhmänvetäjät Pirkko Aakala ja Mervi Vento

Kainuun ryhmä on tavannut vuoden aikana 3 kertaa. Tapaamisissa on ollut mukana keskimäärin 10 aikuista ja 8 lasta.
Ryhmänvetäjä Pauliina Pihlaja-Mikkonen

Kanta-Hämeen kiinaryhmä
Kanta-Hämeen kiinaryhmä toimii Turengissa Seppäläntie 24:ssä Mannerheimin lastensuojeluliiton tiloissa. Ryhmä
kokoontuu joka kuukauden 3. perjantai klo 18.00 kahvittelun ja keskustelun merkeissä. Lapsille on järjestetty
leikkikaluja ja piirustus sekä askartelu-mahdollisuus.
Tapaamisia oli vuoden 2010 aikana kaikkiaan 8 kertaa.
Helmikuussa ryhmä oli yhdessä syömässä Kiinalaisessa ravintolassa Hämeenlinnassa. Toukokuun tapaaminen
järjestettiin Turengissa Liinalammen rannalla piknikin merkeissä. Syyskuussa saimme Sanna Mäkipään luennoimaan

aiheesta ”Kasvatuksen haasteita erilaisia menetyksiä kohdanneen lapsen kanssa”. Tilaisuus pidettiin Turengin
kirjaston aulassa ja paikalla oli noin 35 henkilöä. Muut tapaamiset olivat normaaliin tapaan Seppäläntie 24:ssä.
Ryhmän tapaamisille on ollut edeltä sovittu vaihteleva teema. Aiheina on ollut esimerkiksi parisuhteen voimavarat,
jossa meillä oli alustajana seurakunnan työntekijä. Muita aiheita on olleet mm. juurimatkat ja muu matkailuun
liittyvä teemat. Aiheiden tiimoilta on syntynyt aina vilkasta keskustelua.
Keskimäärin tapaamisissa on ollut mukana noin 10 aikuista ja 10 lasta. Kutsupostitus listallemme kuuluu tällä hetkellä
22 aikuista ja 23 lasta. Erillisen muistutuskutsun lähetämme kaikille, jotka käyvät useamman kerran tapaamisissa.
Ryhmään kuuluu sekä odottavia perheitä että perheitä, joissa on jo yksi tai useampi adoptoitu tai biologinen lapsi.
Ryhmä on toiminut aktiivisesti ja tapaamiset on koettu mukaviksi ja tarpeellisiksi etenkin lasten kannalta. Lapset ovat
ystävystyneet toistensa kanssa ja perheet ovat yhteydessä toisiinsa myös vapaa-ajalla.
Ryhmänvetäjät Mirja Lassila ja Eeva-Liisa Pirttinen

Keski-Savon Adoptioperheet
Olemme tavanneet kuusi kertaa vuoden 2010 aikana Keski-Savon eri alueilla: Mikkelissä, Pieksämäellä,
Haukivuorella, Jyväskylässä ja Hankasalmella. Pikkujoulua vietimme Jäppilässä eräällä metsästysmajalla.
Mukana on ollut keskimäärin kuusi perhettä, henkilöitä n. 20.
Toiminnasta kiinnostuneita on, ensi vuonna saamme uusia kasvoja tapaamisiimme.
Ryhmänvetäjät Paula Mantila ja Sisko Lehvonen

Keski-Suomen ryhmä
Ryhmä kokoontui 10 kertaa viime vuoden aikana. Kävijöitä oli keskimäärin 5 aikuista ja 5 lasta.
Kesällä grillailtiin ulkona, lapset leikkivät ja aikuiset juttelivat.
Ryhmänvetäjä Riittaleena Nummela

Keski-Uudenmaan adoptioryhmä
Tapasimme viime vuonna keväällä 2 kertaa ja syksyllä 2 kertaa MLL:n omistamassa Keltasirkku-nimisessä talossa
Järvenpäässä. Lisäksi järjestimme elokuussa Keski-Uudenmaan adoptioryhmän grillijuhlat. Mukana tapaamisissamme
oli yleensä 3-4 aikuista ja 6-10 lasta.
Koska tapaamisissamme oli useampina kertoina mukana vain kourallinen samoja osallistujia
kerta toisensa jälkeen ja me tapaamissa mukana olleet tapaamme toisiamme muissakin merkeissä, päätimme
lopettaa Keski-Uudenmaan ryhmän tapaamiset toistaiseksi mm. turhien vuokramaksujen vuoksi.
Lähetimme tästä viestiä kaikille Keski-Uudenmaan adoptioryhmän sähköpostilistalla oleville jäsenille myöhemmin
viime syksynä. Kysyimme samalla löytyisikö joltakulta halukkuutta jatkaa toimintaa, ottaa esim. vetovastuuta sekä
ideoita siitä esim. miten, missä ja missä merkeissä ryhmä voisi tavata. Kukaan ei kuitenkaan ottanut yhteyttä tähän
liittyen.
Ilmoitimme samalla, että sähköpostiosoitteemme keskiuudenmaanryhma@gmail.com säilyy jatkossa ja sitä luetaan
aika ajoin, ainakin kerran-kaksi kuukaudessa.
Tiedotamme joka tapauksessa tämän sähköpostin kautta mahdollisista ilmoitus- ja tiedoksiantoasioista, siksi
ilmoitukset teidän mahdollisesti järjestämistä tapahtumista ym. ovat enemmän kuin tervetulleita.
Yritämme kuitenkin järjestää yhden tapaamisen tänä keväänä, luultavasti huhtikuussa. Meillä on vielä tarkempi
päivämäärä avoinna. Toivomme, että saisimme paikalle sekä uusia että vanhoja ryhmäläisiä.
Ryhmänvetäjät Erja Holsti ja Susanna Sinkko

Kokkolanseudun adoptiolasten kulttuuri- ja monitoimikerho
Ryhmä kokoontui vuonna 2010 4 kertaa
Keskimääräinen kävijämäärä kertaa kohti erikseen aikuisten ja lasten osalta: Adoptioäidit 8 henkeä, eläinpuisto 35
henkeä, uimakoulu 15 henkeä, pikkujoulu 27 henkeä. Lisäksi osallistuimme kirppikselle kesällä myyden arpoja ja
kirppistavaraa sekä leivonnaisia toiminnan rahoittamiseksi.

Ryhmän toimintatapa (mitä ryhmässä pääasiassa tehdään): Yhdessäolo ja vertaistuki tärkeintä.
Koska suurin osa alueemme lapsista on tullut/ tulossa kouluikään, meitä kiinnostaisi luento erilaisuudesta,
kiusaamisesta jne. Onko Adoptioperheillä tietoa mahdollisesta luennoitsijasta, johon voisimme saada tukea? Omat
varamme ovat äärimmäisen rajalliset. Kaikki tapahtumamme ovat olleet omakustannusperiaatteella
lukuunottamatta teiltä saamaamme vuosittaista avustusta.
Ryhmänvetäjät Katariina Kallio-Muuraiskangas ja Marja Matturi-Slotte

Kotimaan adoptioryhmä
Alkuvuodesta Kotimaasta ensimmäistä lastaan odottavien ryhmä kokooontui 3 kertaa.
Ryhmäkerroilla oli mukana 3-6 aikuista ja parilla kerralla 1 lapsi. Paikkana toimi edeltä sovittu kahvila Helsingin
keskustassa. Uusia ryhmäläisiä tuli alkuvuoden puolella mukaan.
Ryhmän vetäjä vaihtui vuoden puolivälissä.
Loppuvuodesta ryhmän profiilia alettiin pohtia ja ryhmäläisten yhteispäätöksellä päädyttiin ottamaan mukaan
ryhmään myös kotimaasta jo lapsen adoptoineet. Ryhmä muodostui Kotimaan adoptioperheet -nimiseksi: tämä
ryhmä sitten kokoontui loppuvuonna kaksi kertaa. Paikalla oli 3-6 aikuista sekä 1-2 lasta. Loppuvuoden puolella myös
tuli uusia ryhmäläisiä mukaan.
Ryhmänvetäjä Elina Komulainen

Kouvolan seudun adoptioryhmä
Vuonna 2010 ryhmänvetäjinä ovat toimineet Tiina Purho ja Marja Kuusamaa. Ryhmä on tarkoitettu sekä perheille,
joissa jo adoptiolapsia että niille, jotka vasta harkitsevat adoptiota tai odottavat lasta.
Ryhmä tapasi MLL:n toimistolla Kouvolan Kellomäessä vuonna 2010 kahdeksan kertaa. Lisäksi järjestettiin kaksi
tapaamista Korialla erään ryhmäläisen kotona ja pikkujoulut toisen ryhmäläisen kotona Kouvolassa.
Kevätkauden tapaamiset
Vuoden ensimmäisen kerran kokoonnuimme 4.1., jolloin tapaamiseen osallistui 8 aikuista ja 7 lasta eli yhteensä 15
henkeä. Helmikuun ensimmäisenä päivänä tapaamiseen saapui 8 aikuista ja 11 lasta eli yhteensä 19 henkeä.
Helmikuussa laskettiin pulkalla mäkeä Korialla sekä isommasta että pienemmästä mäestä. Mäenlaskun lisäksi
paistettiin makkaroita grillissä ja tutustuttiin uusiin osallistujiin sekä vaihdettiin kuulumisia ”vanhojen” kanssa.
Vuohet ja kissat saivat lapsilta kovasti hellyyttä ja rapsutusta. Sunnuntaina 7.2. mäenlaskuun saapui 13 aikuista ja 11
lasta, yhteensä siis 24 henkeä.
Maaliskuun tapaamiseen 1.3. osallistui 10 aikuista ja 10 lasta, yhteensä 20 henkeä.
Huhtikuun tapaamiseen 12.4. saimme vieraaksi Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtaja Seija Poikosen. Seija kertoi
adoptoitujen lasten koulunkäynnin erityispiirteistä. Tapaamiseen osallistui 15 aikuista ja 8 lasta, yhteensä 23 henkeä.
Toukokuussa oli kevään viimeinen ”virallinen” tapaaminen, johon osallistui 8 aikuista ja 7 lasta eli yhteensä 15
henkeä.
Kesäkuun seitsemäs päivä järjestettiin kesäretki Purhojen pihapiiriin Korialle, jossa paistettiin muurinpohjalettuja.
Maukkaiden lettujenlisäksi oli tarjolla kahvia ja makkaraa. Purhojen kotieläimiin mm. kanoihin ja pikkukissoihin sekä
vanhojen tavaroiden ”museoon” saimme tutustua. Kiitos mainion letunpaistajan ja kesäisen aurinkoisen ilman
kesäretki oli osallistujamenestys, johon osallistui yhteensä 31 henkeä.
Syyskauden tapaamiset
Kokoonnuimme ensimmäisen kerran maanantaina 6.9., jolloin osallistujina oli 7 aikuista ja 4 lasta, yhteensä 11
henkeä. Lokakuun neljäntenä tapaamiseen osallistui 9 aikuista ja 5 lasta, yhteensä 14 henkeä.
Marraskuun tapaamista vietettiin iloisissa merkeissä, kun eräs ryhmämme perhe oli saanut lapsitiedon. Kakkukahveja
oli nauttimassa 15 aikuista ja 9 lasta, yhteensä 24 henkeä.
Pikkujoulua vietimme Itsenäisyyspäivän jälkeen 7.12. erään ryhmään kuuluvan perheen kotona. Jouluherkkujen
nauttimisen lomassa joulupukkikin vieraili jakaen lapsilla pikkulahjoja. Pikkujouluun osallistui 9 aikuista ja 10 lasta,
yhteensä 19 henkeä.
Ryhmänvetäjät Tiina Purho ja Marja Kuusamaa.

Lapin adoptioperheet
Lapin adoptioperheet kokoontuivat vuonna 2010 kahdeksan kertaa. Ryhmän kokoontuu Rovaniemellä
Mannerheimin lastensuojeluliiton perhetoimintakeskuksessa. Tapaamisissa on ollut mukana keskimäärin 8 aikuista ja
7 lasta. Kaikkiaan listoillamme on tällä hetkellä 17 perhettä. Ryhmämme on avoin ja toiminta on myös vapaata.
Useimmiten tapaamisissa vanhemmat vaihtavat kuulumisia ja lapset leikkivät keskenään. Kesäkuussa teimme
luontoretken Vaattunkikönkäälle, marraskuussa vietimme pikkujouluja.
Ryhmällämme on blogi, jonka kautta meihin on oltu yhteydessä viisi kertaa: yhteydenotot ovat koskeneet uusia
ryhmäläisiä, kansalaisopiston adoptioluentoa sekä opinnäytetyötä. Blogin osoite on
http://lapinadoptioperheet.blogspot.com/
Ryhmänvetäjä Pirita Bucht.

Lauantai-Caisa
Lauantai-Caisan tapaamisissa on ollut kävijöitä kerralla noin n. 24-35. Tapaamiskertoja muistaakseni 9 kertaa vuoden
2010 aikana. Reilusti yli puolet on ollut lapsia, iältään 4kk-13-vuotiaita. Lapset ovat olleet sekä Suomesta, että
ulkomailta adoptoituja.
Ryhmänvetäjä Sari Pentikäinen.

Länsi-Turunmaan ryhmä
Länsi-Turunmaan ryhmä on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa. Tapaamisissa on ollut paikalla aikuisia 4-8 ja lapsia
5-7.
Ryhmänvetäjä Suvi Aarnio.

Länsi-Uusimaan adoptioryhmä
Tapaamisia ryhmällä oli kaikkiaan 8 (4 keväällä ja 4 syksyllä). Keskimäärin tapaamisiin osallistui 7 perhettä (12 aik / 6
lasta / 2 odottajaa = 1 aviopari). Kaiken kaikkiaan vuoden 2010 aikana osallistujia on ollut 13 eri perheestä (joista 2
odottajaparia). Lisäksi järjestimme ylimääräisen kokoontumisen pulkkamäen merkeissä helmikuussa Vihdin
Nummelassa. Kokoontumispaikkana on ollut Mäntynummen seurakuntakeskus Lohjalla, joka Lohjan seurakunta on
antanut ryhmän käyttöön maksutta. Alkuvuonna tapaamisajankohta oli kuukauden viimeinen maanantai klo 18-20.
Perheiden toivomuksesta vaihdoimme lokakuussa tapaamiset kuukauden ensimmäiselle sunnuntaille klo 16-20.
Ryhmän erityispiirteenä voisi mainita, että lapset ovat pääsääntöisesti Etelä-Afrikasta adoptoituja (kaikkiaan 6 lasta).
Muita maita: 2 Etiopiasta, 1 Thaimaasta, 1 Venäjältä.
Ryhmänvetäjät toimineet Hanna Hemtman ja Virpi Nyman.

Murrosikäisten lasten vanhempien ryhmä
Ryhmä kokoontui viime vuonna 3 kertaa. Yksi kerta oli yhteinen Esimurrosikäisten lasten vanhempien ryhmän
kanssa. Silloin vierailijana oli adoptiokuraattori Kerstin Rauma. Ryhmänvetäjä Lena Romberg.

Oulun seudun adoptioperheet
Oulun seudun adoptioperheiden tilanne on ollut viimeisen vuoden ajan sellainen, että adoptioperheiden ryhmää ei
ole kokoontunut.
Viime joulun aikaan pidimme pikkujoulut ja sen jälkeen toiminta loppui. Ikävä kyllä kukaan ei ole halunnut jatkaa
vetäjänä. Me olimme vetäjinä edellisen vuoden ajan, perheitä kävi n. 1-2 tapaamisissa, kerran kuussa.
postituslistaa seuraan, ja laitan ajankohtaisia asioita eteenpäin. Mirja Sarkkinen, Kempele.

Pohjois-Savon adoptioryhmä
Ryhmä kokoontui vuonna 2010 kaksi kertaa Julkulatalolla; Kuopiossa vapaamuotoisen seurustelun merkeissä, yhden
kerran kokoonnuimme Antikkalan laskettelurinteellä Kuopiossa ulkoilun ja makkaranpaiston merkeissä ja pikkujoulut
vietimme Siilinjärvellä Tarinatuvalla.
Tapaamisiin maalis-, huhti-, syys- ja marraskuussa osallistui noin 130 henkeä, joista noin 75 aikuista ja 55 lasta.
Suurimman suosion saavutti jälleen pikkujoulu joulupukkeineen. Per tapaaminen on noin 30-40 henkeä.
Tapaamisissa vaihdettiin kuulumisia, pelattiin pelejä, piirrettiin, paistettiin makkaraa, ja toivotettiin tervetulleeksi
mukaan toimintaan monta uutta osallistujaperhettä vuoden aikana. Vuoden kohokohtia olivat tietysti kun
odottajaperheet saivat perheenlisäystä. Tapaamisiin on osallistunut myös perheiden isovanhempia ja muita
sukulaisia.
Tapaamisten merkittäväksi anniksi on muodostunut se että lapset luovat siellä tärkeitä ystävyyskontakteja.
Ryhmän koolle kutsujat ovat vuoden aikana saaneet yhteydenottoja adoptiota suunnittelevilta ja heitä on pyritty
neuvomaan eteenpäin asiantuntijoiden luo ja kutsuttu tapaamisiin.
Ryhmänvetäjät Jaana Kurttila ja Jaana Marjusaari.

Porin seudun ryhmä
Toimintamme on ollut melko hiljaista. Adoptiovanhempia on kokoontunut n. neljä sekä lapsia sama määrä.
Tapaamisten tavoitteena oli vertaistuen saaminen ja lasten tutustuminen toisiinsa. Ilmoitimme kokoontumisista
tapahtumakalenterissa.
21.3. piti olla Seija Poikonen luennoimassa, mutta hän joutui perumaan tulonsa.
29.8. perheet kokoontuivat Kirjurinluodossa. Vain kaksi perhettä oli paikalla.
26.9. kokoonnuimme Ruskahovin palvelutalolla.
Ryhmänvetäjä Tuulikki Jäniskangas.

Pääkaupunkiseudun Thai-piiri
- 6.2.2010 ulkoilutapahtuma Etupellossa 18 hlöä: grillausta, kuumaa mehua, luistelua ja mäenlaskua
- 29.5. piknik Kaivopuistossa: 15 henkeä
- 12.9. piknik Kaivopuistossa: 14 henkeä
- 28.11. pikkujoulut Taivallahden leikkipuistossa: n. 50 henkeä
Ryhmänvetäjät Marja Blomqvist ja Anna-Maija Holm.

Salon seudun adoptioperheet
Salon seudun adoptioperheet -ryhmän tapaamiset on järjestetty Salon kaupungin perhekeskuksen tiloissa
sunnuntaina 21.3., 3.10. ja 5.12. klo 15.00–18.00.
Toukokuun tapaaminen järjestettiin Salon keskuspuistossa piknikin merkeissä. Helteinen sää suosi meitä, ja lapset
nauttivat puiston laitteista sekä eväistä perheineen.
Joulukuun tapaamisen vietimme jouluisissa tunnelmissa pikkujoulua viettäen. Nautimme glögistä, joulutortuista ja
pipareista sekä lauloimme joululauluja. Joukostamme löytyi iloksemme lahjakas lastentarhanopettaja, joka leikitti ja
laulatti lapsia. Lisäksi tapaamisessamme vieraili tonttu, joka toi kaikille lapsille joulupussukat! Pikkujoulut tuntuvat
olevan aina mieluinen teema, ja nytkin paikalle oli ilmoittautunut 11 perhettä.
Tapaamisissa on käynyt säännöllisesti noin 7-10 perhettä per tapaaminen. Kaiken kaikkiaan ryhmässämme on
mukana 19 perhettä. Suurin osa perheistä on jo yhden tai useamman lapsen adoptioperheitä. Ensimmäistä tai toista
lastaan odottavia perheitä ryhmässä on vain muutama.
Vuonna 2010 saimme ryhmäämme neljä aivan uutta perhettä. Ryhmässä kävijöillä on myös tietoa Salon seutulaisista
sekä odottavista perheistä että adoptioperheistä, jotka eivät ole käyneet tapaamisissa. Tarkoitus olisi yrittää saada
myös näitä perheitä mukaan ryhmämme toimintaan.
Ryhmänvetäjät Mia Hemmilä ja Marjut Vuorela-Lehtinen.

Seinäjoen seudun ulkomailta adoptoineet
Ryhmä kokoontui kesäkuukausia lukuun ottamatta kerran kuussa pääsääntöisesti Seinäjoella, Toimintojen talolla.
Tammikuussa tapasimme yhdessäolon ja leikin merkeissä. Läsnä 8 aikuista ja 8 lasta.
Helmikuussa maalasimme kiinalaisia paperilyhtyjä. Läsnä 10 aik. ja 9 lasta.
Maaliskuun kokous jouduttiin perumaan.
Huhtikuussa vietimme Afrikka-iltaa. Läsnä 11 aik. ja 12 lasta.
Toukokuussa ulkoilimme. Läsnä 5 aik. ja 3 lasta.
Syyskuussa kokoonnuimme kesämuistojen äärelle. Läsnä 7 aik. ja 7 lasta.
Lokakuussa oli taas vuorossa leikki. Läsnä 8 aik. ja 7 lasta.
Marraskuussa harrastimme jouluaskartelua. Läsnä 11 aik. ja 11 lasta.
Joulukuussa vietimme pikkujoulua Lapualla Wanhassa Karhunmäessä. Läsnä 18 aik. ja 13 lasta.
Paikalliselta Pelastakaa Lapset ry:ltä saimme 100,- toiminta-avustusta, jonka käytimme pikkujouluun
omakustannusosuuden pienentämiseksi.
Ryhmänvetäjät Tuulia Salomaa-Holma ja Liisa Kallinen-Valkeapää.

Tampereen seudun adoptio-odottajat:
María Márquez-Mondesire on toiminut lokakuusta asti ryhmänvetäjänä. Lokakuun tapaamisessa oli lisäkseni 3
ihmistä, marraskuun tapaaminen peruttiin, joulukuussa kokoontumiseen saapui lisäkseni 6 henkilöä. Tammikuun
tapaamiseen ei tullut ketään.
Ryhmänvetäjät María Márquez-Mondesire ja Ulla Mattila.

Tampereen seudun adoptioperheet
Tapaamiset: 4 keväällä ja 4 syksyllä, + 2 saunailtaa + risteily keväällä
Paikalla oli keskimäärin 20 perhettä (20 aikuista, 12 lasta)
Vuoden 2010 aikana toteutettiin koko perheen risteily ja Ado-naisten saunailta
Tapahtumat 2011
Tapaamiset jatkuvan samassa paikassa n. 5krt/kevät ja n. 5krt/syksy
Mietinnässä myös adoptioaiheinen luento aikuisille sekä risteilyn uusiminen ja naisten perinteinen saunailta
Ryhmänvetäjät Thea Sormunen-Kenttälä ja Salla Häkkinen.

Tampereen seudun Filippiinit- adoptioperheet
Ryhmämme kokoontui vuonna 2010 7 kertaa. Tapaamisiin ei ole ilmoittautumista ja ne ovat avoimia kaikille
Filippiinit-adoptioista kiinnostuneille. Läsnä on ollut muutamalla kerralla odottavia perheitä, mutta enimmäkseen jo
lapsen saaneita perheitä Tampereen seudulta. Emme ole laskeneet osallistujamäärää tarkasti, mutta suunnilleen
paikalla on useimmiten 10-12 aikuista ja saman verran lapsia. Uusiakin perheitä olemme saaneet mukaan muutamia
tänä vuonna. Tapaamiset ovat Ylöjärven pappilan perhetalossa, missä lapsilla on leluja ja leikkitilaa hienosti.
Vanhimmat mukana olevat lapset ovat juuri aloittaneet koulun, joten seuraavina vuosina meidän on varmasti
tehtävä tapaamisista ohjelmallisempia ja käydä retkillä tms. jotta isommatkin lapset viihtyvät. Mitään erityistä
ohjelmaa meillä ei ole ollut. Tapaamisissa lapset saavat leikkiä keskenään ja aikuiset juoda kahvia ja jutella.
Monista perheistä on tullut niin hyviä ystäviä keskenään että he tapaavat toisiaan muulloinkin ja lapset odottavat
aina kovasti pappilan päiviä.
Ryhmänvetäjät Milla Nikkilä ja Sari Hietala.

Tampereen seudun Kiina-kerho
Vuonna 2010 oli vain yksi tavallinen Kiina-kerhon kokoontuminen lettikurssin ja askartelun yms. merkeissä
Messukylän seurakuntakodilla, mukana oli n. 20 lasta ja n. 35 aikuista. Toinen kevään kerroista jouduttiin perumaan
sikainfluenssan vuoksi.

Kesäkuussa olimme ryhmänä katsomassa Haiharan nukketeatteriesitystä.
”Kiinakoulun” kerroissa perjantaisin osallistujia on ollut 4-8/ryhmä/kerta, keväällä noin varmaankin 28 tuntia ja 33
tuntia oli viime syksynä. Siinä samalla kun lapset opiskelevat aikuiset istuvat juttelemassa toisessa huoneessa
kuulumisiaan vertaistuen merkeissä.
Viime vuoden Kiinalaisen uudenvuoden juhlaa juhlittiin 6.2.2010 yhdessä Tampereen Suomi-Kiina-seuran kanssa,
mukana oli yht. n. 70 henkeä suomalaisia, kiinalaisia, adoptoituja, Kiinassa asuneita, muuten vaan kiinnostuneita.
Samoin Tampereen Suomi-Kiina seura järjesti Kesäleirin (adoptioperheet eivät osallistuneet kuluihin), siellä oli 10
lasta, suomalaisia, kiinalaisia, adoptoituja, Kiinassa asuneita, muuten vain kiinnostuneita.
Ryhmänvetäjät Tarja Noppari ja Thea Sormunen-Kenttälä.

Turun adoptioperhekerho (yhteistyössä Yhteiset Lapsemme ry:n kanssa)
Tapaamisten lukumäärä: 10
Osallistujamäärä keskimäärin:
6 lasta, 8 aikuista (isät olleet todella aktiivisia)
Tapahtumia: Retki Vepsän saareen elokuussa
Ryhmänvetäjät Ira Parvelahti ja Anu Aromäki-Stratos.

Vaasan ryhmä
25.4. 24 hlöä: 12 aikuista, 12 lasta
29.8. 36 hlöä: 17 aikuista, 19 lasta
3.10. 26 hlöä: 14 aikuista, 12 lasta
7.11. 22 hlöä: 12 aikuista, 10 lasta
12.12. 18 hlöä: 8 aikuista, 10 lasta
Ryhmänvetäjät Meeri Aaltonen ja Pieta Turkka.

Vanhempana adoptoitujen lasten vanhempien ryhmä
Keväällä tapasimme 4 kertaa ja kesän jälkeen tapasimme 3 kertaa.
Tapaamme aikuisten kesken, mitä nyt muutaman kerran on lapsi ollut mukana taustalla kun hoitajaa ei ole
järjestynyt. Syksyn tapaamisissa osallistujamäärä on vaihdellut suuresti eli viimeksi meitä oli 4 kun taas syksyn
ensimmäisessä tapaamisessa meitä oli peräti 11. Syksyllä saimme yhden uuden ryhmäläisen mukaan.
Tapaamisemme ovat hyvin vapaamuotoisia, eli emme ole ennalta päättäneet keskustelun aihetta vaan tapaamisen
aluksi käymme pyöreän pöydän keskustelun, jossa kukin kertoo kuulumisensa ja sen hetkiset pinnalla olevat asiat.
Heti kesän jälkeen keskustelu pyöri koulun ja päivähoidon aloituksen tiimoilla ja kohti loppuvuotta keskustelu on
ollut pikemminkin koululaisen ja päivähoitolapsen arkeen liittyvissä haasteissa ja riemunaiheissa.
Moni meistä kokee ryhmän hyödyn nimenomaan vertaistuen kannalta, eli helpottaa omaa tilannetta kun kuulee
toisten perheiden vastaavantyyppisistä tilanteista. Problematiikka on selkeästi erilainen näiden vanhempana
adoptoitujen lasten kohdalla verrattuna nuorempina perheeseen tulleiden lasten kanssa. Koulun aloitus tulee
monella melko nopeasti vastaan ja koulukypsyys sekä kielitaito näissä tapauksissa tuovat hieman haastekerrointa.
Keskustelu käy aina vilkkaana ja vinkkejä ja kontakteja vaihdetaan.
Keväällä ryhmänvetäjinä toimivat Hanna Saaristo ja Sari Vitikainen. Syksyllä vetäjät vaihtuivat. Uudet ryhmänvetäjät
ovat Sini Sittnikow ja Sari Vitikainen.

