28.4.2012

TOIMINTAKERTOMUS 2011

Adoptioperheet ry on adoptiolasten vanhempien, adoptiota harkitsevien ja adoptioprosessissa
mukana olevien yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan tukemaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia
perheitä, ottamaan kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja parantamaan
adoptioperheiden yhteiskunnallista asemaa. Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf näkee
päätehtäväkseen adoptiolasten ja heidän vanhempiensa tukemisen, jotta perheet kykenevät
kasvattamaan alkuperältään erilaista lasta tämän kehityksessä kohti tasapainoista aikuisuutta.
Yhdistys järjestää muun muassa koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ja tutustumismahdollisuuksia
adoptioperheiden kesken sekä julkaisee jäsenlehteä ja hoitaa adoptioperheitten edunvalvontaa.
Yhdistys on valtakunnallinen, adoptiopalvelunantajista riippumaton ja sen jäseniksi voivat kuulua sekä
kotimaasta että ulkomailta adoptoineet tai adoptiota harkitsevat sekä muuten yhdistyksen tavoitteita
tukevat henkilöt. Yhdistys on perustettu 18.1.1997 eli toimintakausi oli yhdistyksen viidestoista.
Päätavoitteet vuodelle 2011 olivat adoptioperheiden näkökulman tuominen adoptiolain
uudistamishankkeeseen, tiedon tarjoaminen adoptiolain uudistamishankkeesta, adoptiotietouden
lisääminen terveydenhoitajien keskuudessa, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä kotimaasta
adoptoineiden ja lasta odottavien tarpeiden kartoittaminen.
1. Toiminta
1.1 Tapahtumat (liite 1)
Yhdistys vapaaehtoisineen järjesti yhteensä 212 yksittäistä tilaisuutta eri puolilla Suomea (vuonna
2010: 196 tilaisuutta). Kaikista tilaisuuksista 75 prosenttia järjestettiin pääkaupunkiseudun
ulkopuolella (2010: 77 %). Erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella vapaaehtoisilla oli merkittävä
rooli tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumia järjestettiin myös yhteistyössä muiden
adoptiotoimijoiden ja perhejärjestöjen kanssa.
Suurin yksittäinen tapahtuma maaryhmien kesätapahtumien jälkeen oli lokakuussa järjestetty Yksin
pärjäämisestä yhdessä kulkemiseen – Miten tukea adoptoitua lasta ja nuorta. Lastenpsykiatri Jukka
Mäkelää oli kuulemassa 120 henkilöä. Perinteisesti yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa
järjestetty seminaaripäivä siirtyi pidettäväksi helmikuussa 2012 Oulussa.
1.2 Ryhmä- ja paikallistoiminta (liite 2)
Paikallinen verkostoituminen tukee erityisesti lasten mahdollisuuksia tutustua muihin adoptoituihin
omassa lähiympäristössään, arkielämän tasolla. Odottajille ja tuoreille vanhemmille asioiden
jakaminen vertaisten kanssa on palautteen mukaan ensisijainen tuen muoto.
Yhdistyksellä oli 29 paikallisryhmää 20 paikkakunnalla (2010: 31 ryhmää 23 paikkakunnalla).
Aikaisemmin kokoontuneista ryhmistä Kainuun ja Porin ryhmät eivät kokoontuneet vuoden 2011
aikana. Myös Joensuun, Lahden, Mikkelin, Oulun ja Rauman ryhmät pitivät taukoa kokoontumisessa.
Internetissä toimi edunvalvontaan ja jäsenlehteen keskittyvät keskustelupalstat.
Paikallisryhmiä vetivät vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet, joista moni on ollut ryhmänvetäjän roolissa
useita vuosia. Vuoden aikana ryhmänvetäjiin oltiin tehostetusti yhteydessä puhelimitse. Keskustelujen
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pohjalta laadittiin yhteistyössä Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa yhteinen kysely
ryhmänvetäjien ja muiden vapaaehtoisten motiiveista, tarpeista ja toiveista.
Vastauksia saatiin 43 henkilöltä, joista 30 toimi tai oli toiminut ryhmänvetäjänä, 16 oli ollut mukana
järjestämässä tapahtumia, 7 toimi lehtiryhmässä, 5 oli luottamushenkilönä, 4 oli kouluttajan tai
kokemusasiantuntijan roolissa ja 4 henkilöä mukana edunvalvontatyössä. Lisäksi mainittiin muita
vapaaehtoistöitä kuten tukihenkilönä toimiminen ja varainkeruu. Kyselyyn saatiin määrällisen
runsauden lisäksi erittäin paljon vastauksia avoimiin kysymyksiin.
Paikallisryhmät kokoontuivat 3 – 11 kertaa vuoden aikana, keskimäärin 6 kertaa vuodessa. Aktiivisia
ja tiheästi tapaavia ryhmiä oli eri puolilla Suomea; Harjavalta, Jyväskylä, Järvenpää, Kouvola, LänsiUusimaa (Lohja), Tampereen seutu ja Vaasa ilmoittivat 8 – 11 kokoontumisesta vuositasolla.
Yhteensä tapaamisia oli 180 useammalla kuin 20 paikkakunnalla, sillä osa ryhmistä kokoontui
vaihdellen useammalla eri paikkakunnalla. Paikallisryhmiä tuettiin taloudellisesti tilavuokrissa ja
luentotilaisuuksien järjestämisessä.
Lisäksi yhteistyötä tehtiin kolmen ns. maaryhmän kanssa. Etelä-Afrikan, Intian ja Kiinan maaryhmiä
tuettiin kesätapahtuman järjestämissä taloudellisesti sekä tarjoten tiedotusapua ja yhdistyksen ottama
vakuutusturva (osallistujien tapaturma- sekä järjestäjien vastuu- ja oikeusturvavakuutus). Yhdistys
avusti vapaaehtoisia tapahtumajärjestäjiä myös palkkojen laskennassa ja maksatuksessa.
1.3 Vertaistuki
Yhdistyksen toiminnan vahvuus on mahdollisuus vertaistuen monipuoliseen tarjoamiseen. Kaikki
yhdistyksen toimijat olivat adoption osalta kokijoita joko adoptiohakijan, adoptiovanhemman,
adoptoidun tai edellä mainittujen läheisen roolissa.
Yhdistykseen otetaan yhteyttä hyvin monenlaisissa kysymyksissä, ja vastaamme kaikille kysyjille.
Yhdistyksen piiristä on löydettävissä saman kokenut henkilö, koskipa asia lapsen erityistarpeisuutta,
sisarusadoptiota, haasteita koulunkäynnissä, murrosiän kuohuja tai oman adoptiotaustan herättämiä
ajatuksia. Vuoden mittaan annoimme neuvoja adoptioprosessin aloittamisesta, edunvalvontaan
liittyvissä kysymyksissä sekä ohjasimme eteenpäin erilaisten auttamispalveluiden pariin.
Vertaistuen muotoja on monia; yhteyttä otetaan paljon nettisivujen palautelomakkeella, sähköpostitse
ja puhelimitse. Paikallis- ja maaryhmissä vertaistuki on aivan ydintoimintaa, ja kasvokkaisia
kohtaamisia tapahtuu myös erilaisissa tapahtumissa. Näiden lisäksi yhdistyksen lehti on jakamisen
muoto, joka puhuttelee ihmisiä kaikissa adoptioelinkaaren vaiheissa. Facebook-sivun aktivoituminen
on tuonut yhden vertaistuen muodon muiden tapojen rinnalle, ja Perhenetti-hanke tuo vielä
kourallisen lisää.
1.4 Edunvalvonta (liite 3)
Yhdistyksen toiminnanjohtaja oli mukana oikeusministeriön asettamassa adoptiolakia uudistavassa
työryhmässä. Edunvalvontatyön painopisteenä oli vuoden 2011 alkupuolella keskittyminen
lakityöskentelyn viimeistelyyn. Yhdistys toi päättäjille esiin adoptiovanhempien, adoptiolasta
odottavien, adoptoitujen ja heidän sisarustensa näkökulmaa. Lain vaikutus adoptiotoimintaan
Suomessa tulee olemaan erittäin laaja ja pitkäkestoinen. Uudesta adoptiolaista tiedotettiin
jäsenkunnan lisäksi lapsettomuushoitoja antavia klinikoita ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n
jäseniä. Laki tuotiin esiin myös kaikissa mediakontakteissa. Informaatiota tuotettiin sekä suomen että
ruotsin kielellä.
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Kaikille eduskuntaryhmille tiedotettiin adoptioperheiden eriarvoisesta tilanteesta perhevapaiden
suhteen sekä ennen että jälkeen huhtikuussa 2011 pidettyjen eduskuntavaalien. Monimuotoiset
perheet -verkosto järjesti yhteisen postikorttikampanjan. Hallitusohjelmassa huomioitiin
adoptioperheet.
Jäsenkuntaa rohkaistiin osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä vaikuttamaan
paikallistasolla. Vapaaehtoisille tarjottiin mahdollisuuksia osallistua edunvalvontakoulutuksiin. Neuvoja
annettiin toimistolta sekä netin edunvalvontalistalla. Nettisivuilla ylläpidettiin edunvalvontasivuja
tarjoten muun muassa valmiita aloitepohjia paikallistason vaikuttamiseen.
Adoptioperheet ry oli mukana Kelan asiakasraadissa tuoden esiin adoptioperheiden
erityiskysymyksiä.
1.5 Kansainvälinen toiminta
Yhdistys seurasi adoptiokeskustelua kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti muissa Pohjoismaissa.
Adoptioperheet ry on ollut jäsen Nordia Adoption Councilissa (NAC) vuodesta 2008. Puheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja osallistuivat syyskuussa NAC:n kokoukseen Ruotsissa. Yhdistyksen puheenjohtaja
Lilly Korpiola valittiin NAC:n hallituksen varajäseneksi.
1.6 Uutta toimintaa
Ammattilaisten adoptiotietoutta parannettiin tiedottamalla oppaasta neuvola- ja
kouluterveydenhoitajille aiemman päivähoidon ammattilaisille suunnatun oppaan ohella. Opettajille
alettiin laatia vastaavanlaista opasta. Adoptioperheet ry aloitti Väestöliiton kumppanina Perhenettihankkeessa.
2. Tiedotus
2.1 Jäsenlehti Adoptioperheet
Adoptioperheet-lehti ilmestyi neljä kertaa painoksen ollessa 2000 – 2300 kappaletta. Lehden
vastaavana päätoimittajana toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja ja lehtityön koordinoinnista vastasi
toimitussihteeri. Lehden toimitukseen osallistui vapaaehtoisten muodostama, pääasiassa internetissä
kokoontuva lehtiryhmä.
Lehdissä käsiteltiin teemoja, jotka ovat nousseet esiin lehtikyselyissä tai muuten jäsenistön
palautteissa. Vuoden 2011 teemoina olivat ”Vähemmistönä vähemmistössä - Minoriteter inom
minoriteten”, ” Parisuhde – Parrelation”, ”Ainokainen - Ett barn i familjen” ja ”Kotimainen adoptio Inhemska adoptionen”.
Ruotsinkielisten jäsenten mahdollisuus lukea lehden artikkeleita omalla äidinkielellään toteutui
kaikissa numeroissa. Aikuisten adoptoitujen kirjoituksia tai haastatteluita oli niin ikään jokaisessa
numerossa. Kotimaan adoptio oli esillä kolmessa lehdessä neljästä. Jäsenistön mielipiteitä lehdestä
kartoitettiin jokaisen lehden jälkeen ja lisäksi yleisen jäsenkyselyn yhteydessä.
Asteikolla 0 – 5 lukijat arvioivat lehden osioita seuraavasti (0=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä,
vastaajia 45):
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Palautteen mukaan 86 % lukijoista säästää lehden ja 5 % kierrättää sen eteenpäin luettavaksi.
Lehdillä on keskimäärin 2,7 lukijaa, joten kullakin numerolla on lähes 6000 lukijaa.
2.2 Sähköinen viestintä
Nettisivujen avulla yhdistys tiedotti toiminnastaan ja eri adoptiotahojen järjestämistä tapahtumisista.
Valtaosa jäseneksi liittymisistä sekä materiaalitilauksista tapahtui nettisivujen kautta. Sivujen
sisältämää yleistä adoptiotietoutta lisättiin adoptioperheiden läheisten, eri ammattiryhmien,
opiskelijoiden ja median käytettäväksi. Nettisivujen kokonaisuudistus siirtyi, mutta sivujen
päivitystiheyttä kasvatettiin.
Yhdistyksen internetsivuilla oli vuonna 2011 yhteensä 32.000 käyntiä (2010: 28.000 käyntiä), joista
uusia kävijöitä 57 % ja uudelleen palanneita 43 %. Yhteensä kävijöitä oli 69:stä eri maasta. Yksittäisiä
kävijöitä oli 19.100 (2010: 16 000 kävijää). Sivuston näyttökertoja oli 84.900 (2010: 75.000 kertaa).
Neljä suosituinta sivua olivat samat kuin vuonna 2010: tietoa adoptiosta (10.800 käyntiä), linkit (4.400
käyntiä), usein kysytyt kysymykset (4.200 käyntiä) ja etusivu (3.900 käyntiä). Yleisimmin sivustolle
tultiin hakukoneen kautta (68 %), suoraan sivuille löysi (20 %) ja viittaavien sivujen, kuten Wikipedian
tai Facebookin sekä sidosryhmiemme sivujen kautta (12 %). Yleisimmin käytettyjä hakusanoja olivat
adoptio, adoptioperheet ja Adoptioperheet ry (samat kuin 2010).
Yhdistyksen uudet Facebook-sivut luotiin alkuvuodesta. Sivujen aktiivisuus jäi alkuvuonna alhaiseksi
(20 postausta). Loppuvuotta kohti kävijämäärät kasvoivat, ja vuodenvaihteessa tykkääjiä oli 190.
2.3 Ammattilaisille tiedottaminen
Yhdistys jakoi tietoa terveydenhoitajille Adoptiolapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa -oppaan
avulla. Opasta myytiin vuoden aikana 745 kappaletta. Puolen päivän seminaarit järjestettiin Turussa
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suomeksi ja ruotsiksi, Kuopiossa, Kokkolassa ja Jyväskylässä. Ammattilaiskoulutuksiin osallistui 222
henkilöä.
Lisäksi yhdistys osallistui ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville suunnatuille
Terveydenhoitajapäiville Tampereella, Kutsuttu välittämään -seminaariin Turussa sekä
Neuvolakongressiin, Varhaiskasvatusmessuille, Neuvolapäiville ja Parisuhdepäiville Helsingissä.
Aikaisemmin ilmestynyttä opasta Adoptiolapsi päivähoidossa myytiin 446 kpl suomeksi ja 70 kpl
ruotsiksi.
2.4 Muu tiedotustoiminta
Yhdistyksen esite uudistettiin, ja sitä postitettiin mm. lapsettomuusklinikoille,
adoptioneuvonnanantajille ja adoptiopalvelunantajille, jotta potentiaaliset uudet jäsenet löytäisivät
vertaistuen ja muun yhdistyksen toiminnan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Tiedotusvälineitä avustettiin jakamalla tietoa adoptiosta ja etsimällä haastateltavia lehtihaastatteluihin
sekä TV- ja radio-ohjelmiin. Yhdistys toimitti oppaan Adoptioperhe mediassa - 10 vinkkiä yhteistyöhön
median kanssa, joka on ladattavissa yhdistyksen nettisivuilta.
Tehtiin yhteistyötä oppilaitosharjoittelijoiden ja opinnäytetöiden tekijöiden kanssa antamalla tietoa,
lähettämällä materiaalia ja lainaamalla kirjoja. Opinnäytetöitä kerättiin yhdistyksen kirjastoon.
Yhdistyksen jäseniä ja muita adoptiotahoja palveltiin ilmoittamalla laajasti myös muiden järjestäjien
tilaisuuksista lehdessä ja kotisivujen kalenterissa.
Infokansiota myytiin omakustannushintaan 39 kappaletta (2010: 12 kpl).
Yhdistyksen kirjastoa käyttivät sekä jäsenet että opiskelijat. Kirjastoon hankittiin joitakin uusia
teoksia. Kirjastosta tiedotettiin jäsenlehdessä. Viestintästrategian laatiminen aloitettiin
adoptiolakihankkeen tiimoilta.
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 243 jäsenellä ollen vuoden lopussa historian suurin: 3075 jäsentä (+9
%). Jäsenmäärään lasketaan mukaan vain maksavat, täysi-ikäiset henkilöt. Yksinhakija/huoltajäseniä
kaikista jäsenistä oli noin 10 %.
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Jäsenyydet olivat luonteeltaan usein pitkiä: peräti 18 % vuoden 2011 jäsenistä oli liittynyt
yhdistykseen viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Eroamisen syistä yleisimmin mainittiin
adoptioprosessin keskeytyminen. Toiseksi yleisin syy oli lasten kasvaminen aikuisikään.
Yhdistys piti kevätkokouksen 26.3.2011 ja syyskokouksen 19.11.2011. Kokouksissa oli läsnä 22 ja 11
jäsentä.
4. Yhteistyö
Yhdistys teki vuoden mittaan yhteistyötä kaikkien adoptiotahojen kanssa: Interpedia ry, Helsingin
kaupunki / Perheoikeudelliset asiat, Pelastakaa Lapset ry, Yhteiset Lapsemme ry,
adoptiokuraattoritoiminta ja adoption keskusviranomainen sekä adoptiolautakunta. Palvelunantajat
pitivät vuorotellen palvelunantajan palstaa Adoptioperheet-lehdessä tiedottaen omasta toiminnastaan.
Adoptiokuraattorin toiminnasta ilmoiteltiin yhdistyksen lehdessä, nettisivuilla ja kuraattoriesite liitettiin
jokaiseen infokansioon. Toiminnanjohtaja edusti yhdistystä adoptiokuraattorin ohjausryhmässä.
Adoptiotahoja tavattiin adoptioverkostossa neljästi keskustellen ajankohtaisista teemoista.
Edunvalvontatyötä tehtiin yhteistyössä useiden järjestöjen kanssa, muun muassa adoptoitujen
aikuisten yhdistyksen kanssa (KAA ry) sekä Suomen Monikkoperheet, Lapsettomien yhdistys
Simpukka, Suomen Uusperheellisten Liitto, Yhden Vanhemman Perheen Liitto, Sateenkaariperheet,
Suomen nuoret lesket ja Monikulttuuriyhdistys Familia Club -yhdistysten toiminnanjohtajien
muodostaman verkoston kesken (Monimuotoiset perheet -verkosto).
Adoptioperheet ry aloitti tiiviin yhteistyön Väestöliiton Perhenetti-hankkeessa. Perhenetti-koulutuksen
aloitti kolme yhdistyksen vapaaehtoista ja kaksi työntekijää.
Yhdistys oli jäsenenä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepassa, Sosiaali- ja terveysturvan
keskusliitossa (STKL) ja Lastensuojelun keskusliitossa (LSKL).
5. Toimisto
Yhdistyksen toimisto ja monitoimitila sijaitsivat Helsingin keskustassa Mikonkadulla. Tiloja tarjottiin
käyttöön yhdistyksen omille ryhmille sekä yhteistyökumppaneille kokous- ja ryhmäkäyttöön. Yhdistys
aloitti neuvottelut yhteisten toimitilojen vuokraamiseksi muiden toimijoiden kanssa, jotta toiminta voisi
monipuolistua ja toiminnan volyymi kasvaa tulevaisuudessa.
6. Henkilökunta ja vapaaehtoistoiminta
Adoptioperheet ry:ssä tehtiin vuonna 2011 palkallista työtä 2,6 henkilötyövuoden verran. Yhdistyksellä
oli vakinaisissa työsuhteissa kokopäiväinen toiminnanjohtaja Anu Uhtio sekä osapäiväinen
suunnittelija Elina Mieho-Suoninen (27.11.2011 saakka).
Lisäksi yhdistys palkkasi määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1. – 31.12.2011 osa-aikaisen
järjestösihteerin Anne Norovirta-Laamasen. Järjestösihteerin pääasiallinen tehtävä oli huolehtia
jäsenrekisterin siirrosta toimistolle. Jäsenrekisteriä oli aikaisemmin hoitanut yhdistyksen pitkäaikainen
vapaaehtoinen. Lisäksi palkattiin tuntityötä tekevä toimitussihteeri Päivi Suutari, koska myös
jäsenlehden toimittaminen oli siirtynyt vapaaehtoiselta henkilökunnalle (2010). Toimitussihteeri
työskenteli vuoden aikana keskimäärin 69 h/kk. Toimitussihteerin pääasialliset tehtävät olivat
jäsenlehden koordinointi, Perhenetti-hankkeen vetäjänä toimiminen ja säätiöavustusten hakeminen.
Yhdistyksen kirjanpito ostettiin ulkopuoliselta toimijalta (Virpi Kilponen, Acapella Oy).
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Yhdistyksellä oli noin sata aktiivista vapaaehtoista. Heistä kymmenen oli hallituksen jäseniä, noin 60
paikallisryhmien vetäjiä, noin 20 lehtiryhmässä ja noin kymmenen asiantuntijatehtävissä konsultoiden
esimerkiksi lakihanketta tai osallistuen erilaisiin tapahtumiin. Vapaaehtoistoiminnan tehostettu
koordinointi aloitettiin, mutta valitettavasti kaikkia vuodelle asetettuja tavoitteita ei saavutettu.
Yhdistyksen nykyisille ja lähivuosina toimineille vapaaehtoisille lähetettiin syksyllä kutsu osallistua
kyselytutkimukseen. Vastauksia saatiin 43 kappaletta. Vastausten mukaan yhdistyksen
vapaaehtoistyön luonne on jossain määrin muuttunut niiden vuosien aikana, kun yhdistyksellä on ollut
henkilökuntaa. 68 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä vapaaehtoistyöhön alle 2 tuntia kuukaudessa.
Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoita motivoi vaikuttaminen tärkeiksi koettuihin asioihin sekä vertais- ja
paikallistoiminnan merkitys itselle ja perheelle.

Vapaaehtoisten kokemus tuen saannista yhdistykseltä vaihteli huomattavasti. Eniten toivottiin
taloudellista tukea toiminnalle (40 %), koulutusta (37 %), virkistystä (37 %) ja muiden toimijoiden
kohtaamista (37 %).
Hallituksessa oli kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä. Heistä kaksi oli uusia hallituksessa.
Lilly Korpiola, Helsinki
Pauliina Pulkkinen, Helsinki
Sari Pentikäinen, Helsinki
Birgitta Franzén, Helsinki
Laura Hirvonen, Espoo
Lena Jolkkonen, Espoo
Kati Nordlund-Luoma, Pori
Antti-Heikki Suoninen, Helsinki
Suvi Aarnio, Parainen
Timo Mäkinen, Vantaa
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Hallituksen kokouksia pidettiin yhdeksän.
7. Varainhankinta
Suurimmat tulonlähteet olivat yksityishenkilön testamenttilahjoitus, Raha-automaattiyhdistyksen
yleisavustus, jäsenmaksut ja TE-keskuksen palkkatuki. Jäsenmaksu oli yksinhakijalta tai -huoltajalta
22 euroa ja pariskunnalta 35 euroa. Kannatusjäsenmaksu oli 60 euroa.
Tuottoja saatiin kirjamyynnistä ja osallistumismaksuista. Alfred Kordelinin säätiöltä saatiin avustuksen
viimeinen osa opassarjan tuottamiseen. Joulukuussa yhdistys sai testamenttilahjoituksen, joka tulee
käyttää ”suomalaisen adoption edistämiseen.”
8. Toiminnan vaikuttavuuden arviointi
Yhdistys toteutti sähköisen jäsenkyselyn sekä lehtikyselyn. Jäsenkyselyyn vastasi alkuvuoden aikana
45 vastaajaa ja lehtikyselyihin vuoden mittaan yhteensä 72 henkilöä. Tapahtumien palautekyselyihin
saatiin niin ikään 45 vastausta ja vapaaehtoisten kyselyyn vastasi 43 yhdistyksen vapaaehtoisena
toimivaa tai toiminutta henkilöä.
Jäsenkyselyssä 83 % vastaajista koki yhdistyksen täyttävän tehtävänsä hyvin tai kiitettävästi.

Eniten kritiikkiä aiheuttanut teema oli pääkaupunkikeskeisyys. Vastaajat toivoivat lisää näkyvyyttä ja
tiedottamista päättäjille sekä adoptioperheitä kohtaaville ammattilaisille. Toivottiin myös kotimaan
adoption esillä pitämistä, lasten ja nuorten ryhmätoimintaa sekä lisää materiaalia verkkoon.
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Päätavoitteet vuodelle 2011 olivat
1. adoptioperheiden näkökulman tuominen adoptiolain uudistamishankkeeseen,
2. tiedon tarjoaminen adoptiolain uudistamishankkeesta,
3. adoptiotietouden lisääminen terveydenhoitajien keskuudessa,
4. vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä
5. kotimaasta adoptoineiden ja lasta odottavien tarpeiden kartoittaminen.
Yhdistys onnistui tuomaan tärkeimmät adoptioperheiden näkökulmat lakiin joko valmisteluvaiheessa
tai eduskuntakäsittelyn aikana. Lain muutoksesta tiedotettiin jäsenlehdessä, netissä ja tiedottein
potentiaalisille kohderyhmille. Aiheesta järjestettiin myös luentotilaisuus sekä vastattiin
henkilökohtaisesti kysymyksiin.
Terveydenhoitajien adoptiotietoutta lisättiin oppaalla Adoptiolapsi neuvolassa ja
kouluterveydenhuollossa (myynti 745 kpl) ja viidellä seminaarilla, joihin osallistui 74 terveydenhoitajaa
ja 148 terveydenhoitajaopiskelijaa. Lisäksi osallistuttiin Terveydenhoitajapäiville, Neuvolakongressiin
ja Neuvolapäiville.
Vapaaehtoistoimintaa kehitettiin kartoittamalla toimijoiden kokemuksia ja toiveita. Suurelle osalle
ryhmänvetäjistä soitettiin ja kaikkia toimijoita pyydettiin osallistumaan nettikyselyyn. Syksyllä
kokoontui kaksi kertaa vapaaehtoistoimintaa pohtiva työryhmä. Henkilökunta osallistui
vapaaehtoisvuoden koulutuksiin ja tapahtumiin keräten materiaalia, ideoita ja kontakteja.
Kotimaasta adoptoineiden ja lasta odottavien tarpeiden kartoittaminen siirtyi henkilökuntaresurssien
ollessa riittämättömät kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallitus
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Liite 1
TAPAHTUMAT
Yhdistys järjesti tai oli mukana järjestämässä seuraavia tilaisuuksia ja tapahtumia:
10. – 11.2. Terveydenhoitajapäivät, Tampere (800 terveydenhoitajaa)
11.3. Kutsuttu välittämään, Turku
24.3. Neuvolakongressi, Helsinki (200 terveydenhoitajaa)
26.3. Adoptioperheiden kevättapahtuma, Helsinki (60 osallistujaa)
1.4. Adoptiolapsi neuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakkaana -koulutus, Turku (15
terveydenhoitajaa)
1.4. Adopterade barn på rådgivningen och i skolhälsovården (34 hälsovårdare)
14.4. Adoptiolapsen koulunkäynnin erityispiirteitä, Tampere
28.4. Adoptiolapsi neuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakkaana -koulutus, Kokkola (57 osallistujaa,
joista 40 opiskelijoita)
28.4. Adoptoidun murrosikä -luento, Kokkola (16 osallistujaa)
2.5. Adoptiolapsi neuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakkaana -koulutus, Kuopio (29 osallistujaa,
joista 27 opiskelijoita)
2.5. Adoptiolapsi päivähoidossa ja koulussa -luento, Kuopio (14 osallistujaa)
3.5. Adoptiolapsi neuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakkaana -koulutus, Jyväskylä (87 osallistujaa,
joista 81 terveydenhoitajaopiskelijoita)
3.5. Adoptiolapsi päivähoidossa ja koulussa -luento, Jyväskylä (11 osallistujaa)
5.5. Leikkien lähemmäs lastasi, Theraplay-luento, Helsinki
7.5. Leikkien lähemmäs lastasi, Theraplay-leikkihetki, Helsinki
28. - 29.5. Maailma kylässä -festivaali, Helsinki (70-80.000 kävijää tapahtumassa)
22. - 24.7. Kiina-maaryhmän tapaaminen, Kauhava
22. – 24.7. Etelä-Afrikka-maaryhmän tapaaminen, Turku
29. – 31.7. Intia-maaryhmän tapaaminen, Helsinki
14.8. Mustasaaren retki yhdessä Yhteiset lapsemme ry:n kanssa, Helsinki (30 osallistujaa)
17.9. Yhteinen kasvun paikka – tapaaminen yksinhakijoille ja -huoltajille, Helsinki (24 osallistujaa)
20.9. Adoptoitu lapsi päivähoidossa ja koulussa, Turku (17 osallistujaa)
7.10. Varhaiskasvatusmessut, Helsinki (1700 osallistujaa, luennolla kuulijoita 350)
21.10. Neuvolapäivät, Helsinki
28. – 30.10. Kotimaan adoptioperheiden tapaaminen, Hämeenlinna
29.10. Yksin pärjäämisestä yhdessä kulkemiseen – Miten tukea adoptoitua lasta ja nuorta, Helsinki
31.10. – 1.11. Parisuhdepäivät, Helsinki
19.11. Kiemuroista käytäntöön: Adoptiolakiuudistuksen esittely, Helsinki
30.11. Perhevapaat monimuotoisissa perheissä -seminaari eduskunnassa, Helsinki

Yhteensä 29 tapahtumaa, joista 52 % pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Paikallis- ja maaryhmien tapahtumat ovat liitteessä 2.
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Liite 2
RYHMÄ- JA PAIKALLISTOIMINTA
Adoptioperheet ry:n toiminta perustuu vapaaehtoisvoimin toteutettavaan toimintaan. Jäsenistön
palautteen ja erilaisten tutkimusten perusteella paikalliset vertaistukiryhmät ovat yksi tärkeimmistä
toimintamuodoistamme. Vertaisryhmät ovat myös määrällisesti suurin toimintamuoto: paikallis- ja
maaryhmillä oli yhteensä 183 tapahtumaa. Näistä 79 % järjestettiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Adoptioprosessit ovat vaihtelevia sekä kestoltaan että vaiheiltaan. Usein omasta paikallisryhmästä
löytyy paljon asiantuntijuutta, käytännön neuvoja erilaisiin adoptioperheiden kohtaamiin tilanteisiin
sekä vertaistukea. Myös adoptoitujen lasten on tärkeä saada tavata muita adoptiotaustan omaavia
lapsia.
Vuonna 2011 29 paikallisryhmää kokoontui eri puolilla Suomea. Ryhmien toimintamuodot, koko ja
tapaamistiheydet vaihtelevat. Pääkaupunkiseudulla ja Tampereen seudulla perheitä on sen verran
runsaasti, että eriytyneempiäkin ryhmiä on syntynyt esim. adoptoitujen lähtömaiden tai lapsen iän
perusteella. Joillakin paikkakunnilla on hyvin eri-ikäisiä lapsia ja elämäntilanteita, jolloin yhteisen
mielekkään toiminnan ja tapaamisten järjestäminen on haasteellista. Vapaaehtoistoiminnan
koordinaattoria kaivataan mahdollistamaan monimuotoista toimintaa ja edesauttamaan
ryhmänvetäjien motivaatiota ja jaksamista.
Paikallisryhmien lisäksi vapaaehtoisvoimin järjestettiin kesällä 2011 kolmen maaryhmän tapaamiset
(Etelä-Afrikka, Intia ja Kiina).

HARJAVALTA
Harjavallan seudun adoptioperheet kokoontui vuonna 2011 yhdeksän kertaa Harjavallan srk:n
tiloissa. Avoimien ovien tapamiset olivat touko- ja lokakuussa, jolloin mukaan voivat tulla kaikki
kiinnostuneet. Ryhmän postituslistalla oli 16 perhettä, 27 aikuista, 16 lasta. Ryhmän vastuuhenkilönä
toimi Tarja Koivisto, mutta jokainen perhe vuorollaan vastasi kahvinkeitosta ja paikkojen siistimisestä.
”Vuonna 2011 saimme elää mukana parissa lapsitiedossa ja iloita heidän kotiintulostaan. Vuoden
superyllätys oli kun kv-adoptiossa vuosia ollut perhe saikin pienestä kotimaisesta tyttösestä
lapsitiedon. Voi sitä onnea ihanaa, kun ihmeitä tapahtuu!
Tänä vuonna olemme olleet aktiivisia. Eräs adoptioäiti järjesti työpaikallaan (SataEdu) syksyllä
koulutuksia adoptiosta. Porukastamme sekä lapsiemme päiväkodeista ja kouluista oli paljon
innokkaita paikalla. Koulutuksia oli ,mm. adoptiolapsi päivähoidossa, adoptiolapsi koulussa, mamutaustaisen lapsen kielenkehitys sekä theraplay A osa ryhmäterapeutin tutkinnosta osa.
Ryhmä-Theraplay kurssi jatkuu 05/2012 ja olemme osallistumassa kolmen hengen voimin.
Tarkoituksena auttaa omia lapsia sekä ottaa tavaksi tapaamisissa pitää n 20 min theraplay
leikkituokio lapsille.
Tapaamme leppoisin mielin ja rennolla otteella nauttien toistemme seurasta. Meillä on muodostunut
hyvä kiinteä porukka ja tapaamme mielellämme toisiamme tapaamisten ulkopuolella.”
HELSINKI
Vanhemman lapsen adoptoineiden ja odottavien keskusteluryhmä on vapaamuotoinen
vertaistuki- ja keskusteluryhmä vanhemmille, jotka ovat adoptoineet lapsensa yli 3-vuotiaana.
Lapset eivät ole läsnä tapaamisissa. Ryhmä kokoontui kuusi kertaa yhdistyksen toimistolla arkiiltaisin vetäjänä Sini Sittnikow.
Adoptioperheet ry
Mikonkatu 25
00100 Helsinki

E-mail: toimisto@adoptioperheet.fi
Internet: www.adoptioperheet.fi

puh. (09) 8603 8603, 050 3535 952

28.4.2012

Tammikuussa 9 aikuista, maaliskuussa 6, toukokuussa 3, syyskuussa 8 aikuista paikalla, lokakuussa
4, marraskuussa 5 paikalla.
Esimurrosikäisten (n. 9 - 13 v.) vanhempien ryhmä kokoontui yhdistyksen toimistolla arki-iltaisin
10 kertaa vetäjinä Pirjo Korhonen ja Sari Ketola.
Ryhmän sähköpostilistalla, jolla kokoonkutsut hoidetaan, on 12 henkilöä. Uudet jäsenet ovat aina
tervetulleita ryhmään mukaan. Avoimessa ryhmässä keskustellaan tilanteen mukaan niin akuuteista
tilanteista (esim. nuorten Facebookin käytö) kuin tunteista ilman erikseen sovittuja teemoja.
Kokoontumiset ja paikallaolleet: tammikuu 4, helmikuu 3, maaliskuu 7 (vierailijana Sanna Mäkipää
Capasitas Familiasta viritteli ajatuksia rajojen asettamisesta ja vanhempana jaksamisesta), huhtikuu
6, toukokuu 2, elokuu 5, syyskuu 3, lokakuu 7, marraskuu 4, joulukuu 3.
Koska monet ryhmäläisten esimurrosikäiset ovat jo kypsyneet varsinaiseen murrosikään, on ryhmän
nimen vaihtoa pohdittu sen laajentamiseksi esi- ja murrosikäisten adoptiolasten vanhempien
ryhmäksi.
Kotimaan adoptioryhmä on suunnattu kotimaasta adoptoineille tai kotimaasta lasta odottaville.
Ryhmä kokoontui keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksiaan kolme kertaa, vetäjänä Elina
Komulainen.
Tapaamiset olivat kahvilassa ja Adoptioperheet ry:n tiloissa. Tapaamistiloina paremmiksi on todettu
toimiston tilat. Tila on rajatumpi ja myös keskustelu on luottamuksellisemman tuntuista. Eri
ryhmäkerroilla mukana on ollut 5-18 aikuista ja 1-4 alle kouluikäistä lasta. Aikuisista lasta odottavia
on viime vuonna mukana ollut 1-4, muut ovat jo lapsen saaneita. Ryhmän ulkopuolella
kommunikoidaan koko ryhmän asioista sähköpostitse, kuten esimerkiksi tapaamisista.
Lauantai-Caisa on yhdistyksen perinteinen kuukausittainen tilaisuus, ja se järjestettiin yhdeksän
kertaa Helsingissä Kulttuurikeskus Caisassa kuukauden viimeinen lauantai klo 16 – 18. Ovet ovat
avoimet entisille ja uusille kävijöille. Kaikkiaan kävijöitä on noin parisataa henkilöä, mutta kerralla
tapaamissa noin 25-35 henkeä lapset mukaan lukien. Sari Pentikäinen emännöi tapahtumaa, ja
yleensä porukka jatkaakin yhdessäoloa vielä siirtymällä alakerran ravintoloihin syömään yhdessä.
Lauantai-Caisan vapaamuotoinen koko perheen keskusteluhetki viettää 15-vuotisjuhliaan vuonna
2012 yhdessä yhdistyksen kanssa!
Murrosikäisten vanhempien ryhmä kokoontui kolme kertaa, 3.3., 6.6. ja 1.12.2011, joko
pääkaupunkiseudun kahviloissa tai yhdistyksen toimistolla. Ryhmä koostuu vanhemmista, joiden
lapset ovat 10-25-vuotiaita. Pitkäaikaisimmat ryhmän jäsenet ovat tavanneet siitä asti, kun ryhmän
vanhimmat lapset olivat teini-ikäisiä, sittemmin on tullut lisää ihmisiä, joilla on nuorempia.
Tapaamisissa oli läsnä 6-10 aikuista, ja ohjelmana oli vapaata keskustelua. Ryhmää vetää Lena
Romberg.
PK-seudun Etiopia-adoptioperheet kokoontui kolme kertaa eri puolilla pk-seutua tutustumisen
ja yhdessäolon merkeissä. Ryhmän vetäjänä toimi Marjut Väänänen.
”Helmikuussa järjestimme Herttoniemessä, Asukastalo Ankkurissa, etiopialaisen ruokakurssin, jonka
vetäjänä toimi Solomie Teshome. Maaliskuussa ryhmämme kävi pienellä patikkaretkellä Nuuksion
kansallispuistossa. Toukokuussa tutustuimme yhdessä Maailma kylässä -festivaalien tarjontaan ja
nautimme piknikin Kaisaniemen puistossa erittäin koleasta säästä huolimatta. Keskimäärin paikalla
tapaamisissa oli 6-8 perhettä pääkaupunkiseudulta ja lähikunnista.”
Pääkaupunkiseudun Thai-piiri kokoontui Helsingissä eri paikoissa tutustumisen ja yhdessäolon
merkeissä neljä kertaa. Ryhmää vetää Marja Blomqvist.
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” 6.3.2011 Laskiaisrieha Kaivopuistossa. Läsnä 34 henkilöä. Tarjolla pikkujouluista jääneitä pipareita
ja mehua. Mäenlaskua talvisessa säässä.”
16.6.2011 Kesäpiknik Lauttasaaren Kasinonrannassa. Läsnä 16 henkilöä. Lastenleikkejä merellisessä
leikkipuistoissa, aikuisille vertaistukea.
18.9.2011 Syysrieha Lauttasaaren Kasinonrannassa. Läsnä 12 henkilöä. Lastenleikkejä merellisessä
leikkipuistoissa, aikuisille vertaistukea.
Pikkujoulut 28.11.2011 Taivallahden leikkipuistossa. Läsnä noin 50 henkeä. Glögiä, jouluista
pikkupurtavaa, lasten leikkimistä ja vierailijana joulupukki. ”
IMATRA
Imatran seudun ryhmä tapasi kevätkaudella 2011 kolme kertaa, tammi-, huhti- ja toukokuussa
Mikonpuiston päiväkodilla kuukauden ensimmäisenä tiistaina Mervi Venton johdolla. Ryhmään kuuluu
kaiken kaikkiaan 10 aikuista ja 12 lasta, kevään kolmessa tapaamisessa oli läsnä keskimäärin neljä
aikuista ja 4-6 lasta.
”Syyskuussa järjestimme suunnittelutapaamisen ruokaravintolassa, mutta tähän osallistui vain 3
aikuista ja 3 lasta. Loka-joulukuussa oli varattu taas tilat Mikonpuiston päiväkodilta, mutta osallistujia
ei tapaamisiin tullut, joten kaikki kolme tapaamista peruuntuivat. Ryhmän toiminnan hiipumiseen
lienee syynä se, että osa lapsista on jo teini-ikäisiä eikä heitä enää kiinnosta lähteä tapaamisiin.
Lisäksi muut harrastukset ja menot sekä kiireet vaikuttavat tapaamisiin osallistumisiin. Yritämme
kovasti miettiä, että miten ryhmä vielä saataisiin aktiiviseksi. ”
JOENSUU
Joensuun seudun adoptioryhmän ei kokoontunut 2011. Vertaistukiryhmästä kiinnostuneet on
ohjeistettu ottamaan yhteyttä yhdistyksen toimistoon.
JYVÄSKYLÄ
Keski-Suomen adoptioperheiden ryhmä kokoontui Riitta Nummelan johdolla 10 kertaa:
16.1.
4+3
12.6. grillaus/leikkiä Perhepuistossa 10 aik + 6 lasta
13.2.
5+4
11.9.
6+5
13.3.
6+5
9.10.
5+4
10.4.
4+3
6.11.
3+2
15.5.
4+3
11.12.
3+2
JÄRVENPÄÄ
Järvenpäässä kokoontuvassa ryhmässä ovat vaihtuneet vetäjät, ja nimi. Uudenmaan
adoptioperheitä (entinen Keskisen Uudenmaan ryhmä, entinen Järvenpää-Kerava-Tuusula seudun
ryhmä) luotsaavat nyt Eija Salama ja Suvi Lehtonen. Ryhmän tämänhetkinen kokoonpano on lähinnä
Etelä-Afrikasta adoptoineita, mutta kaikki alueen adoptioperheet ovat ryhmään tervetulleita.
Ryhmä kokoontui 11 kertaa, joista 10 Järvenpäässä Perhekeskus Maahisessa ja helmikuussa
ulkoilupäivänä Järvenpään Vanhankylänniemessä. Ryhmällä on oma Facebook-sivu.
12.2.2011 Järvenpään Vanhankylänniemi ulkoilupäivä > 12 aik./ 6 lasta
12.3.2011 Järvenpään Maahisen perhekeskus vapaata seurustelua ja leikkiä > 10 aik./ 5 lasta
26.3.2011 Järvenpään Maahisen perhekeskus, kirpputori, vapaata seurustelua ja leikkiä > 12 aik./ 5
lasta
16.4.2011 Järvenpään Maahisen perhekeskus vapaata seurustelua ja leikkiä > 14 aik / 6 lasta
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7.5.2011 Järvenpään Maahisen perhekeskus, grillijuhlat, vapaata seurustelua ja leikkiä > 10 aik/ 5
lasta
28.5.2011 Järvenpään Maahisen perhekeskus vapaata seurustelua ja leikkiä > 15 aik/ 7 lasta
20.8.2011 Järvenpään Maahisen perhekeskus Wilson Kirwan vierailu > 20 aik./ 10 lasta
17.9.2011 Järvenpään Maahisen perhekeskus vapaata seurustelua ja leikkiä > 8 aik/ 4 lasta
15.10.2011 Maahisen perhekeskus, lastenvaate-esittelyä ja vapaata seurustelua ja leikkiä > 10 aik/ 4
lasta
12.11.2011 Järvenpään Maahisen perhekeskus Seija Poikonen/Adoptioplus-luento > 12 aik/ 6 lasta
10.12.2011 Järvenpään Maahisen perhekeskus pikkujoulut > 16 aik / 8 lasta
KAJAANI
Kainuun adoptioperheet eivät kokoontuneet vuonna 2011 raportoi ryhmän vetäjä Pauliina PihlajaMikkonen.
KESKI-SAVO
Keski-Savon adoptioperheiden vertaistukiryhmä kokoontui Sisko Lehvosen ja Paula Mantilan
johdolla 6 kertaa.
Tapasimme 19.2.2011 Laajavuoren kylpylässä 6 perheen voimin, yhteensä meitä oli 25 henkilöä!
Toisen kerran tapasimme tutulla Kontiotuvalla pääsiäisteeman merkeissä 5 perheen kesken 16.4.
Perinteinen kesän aloitus oli 11.6. totutusti Paula ja Markku Mantilan mökillä Hankasalmen
Kynsivedellä. Paistoimme muurinpohjalettuja ja sää helli tällä kertaa meitä. Paikalla oli 17 henkilöä.
Syyskauden aloitimme 10.10. Haukivuorella taidekeskus Art Radiuksessa, jossa lapset huovuttivat ja
tekivät hyrrät. Tämän jälkeen paikalliseen pizzeriaan, olipa hyvät pizzat !
Vietimme 5.11. Halloween-partya Hankasalmella, Markun kotipaikalla Pajalassa. Leivoimme
muffinsseja, joita halukkaat sai koristella mitä oudoimmiksi ötököiksi. Oli kilpailuja, Rinna Mantilan
suunnittelema Halloween-rata lapsille sekä tanssia. Paikalle oli saapunut 5 perhettä, osa
pukeutuneina kammottaviin asuihin.
Pikkujoulut oli 3.12. Kontiotuvalla. Paistoimme pipareita, jotka koristeltiin, torttuja sekä tikkupullaa. Oli
näytelmä, jossa kertoja kertoi mitä kukakin tekee (oli tosi hauska). Siinä oli mm. suo sekä suopursu.
Saunottiin sekä paistettiin grillikodassa makkaraa. Pikkujouluun osallistui 21 henkilöä sekä Alizakoira.”
KOKKOLA
Kokkolanseudun adoptiolasten kulttuuri- ja monitoimikerho kokoontui 6 kertaa vetäjinä toimivat
Katariina Kallio-Muuraiskangas ja Marja Matturi-Slotte.
1. Tiistai 15.2. klo 18-20.30 järjestettiin virkistysilta adoptioäideille Kokkolan VesiVeijari
uimahallin takkahuoneessa. Kerho tarjoaa ja kustantaa äideille uimisen ja saunomisen. Aikaa
jää myös jutteluun. Tarjoilu järjestettiin nyyttäriperiaatteella. 6 äitiä oli läsnä.
2. Tiistai 22.2. klo 18-20.30 järjestettiin virkistysilta adoptioisille Kokkolan VesiVeijari uimahallin
takkahuoneessa. Kerho tarjoaa ja kustantaa perheenisille uimisen ja saunomisen. Aikaa jää
myös jutteluun. Tarjoilu järjestettiin nyyttäriperiaatteella. 6 isää oli läsnä.
3. Sunnuntaina 20.3. klo 13-16 järjestettiin adoptioperheille lounastapaaminen Liljan kartanossa
Kälviällä. Perheille tarjottiin mahdollisuus tulla syömään lounas yhdessä muiden
adoptioperheiden kanssa. Jokainen perhe maksoi oman ruokailunsa. Perheruokailu
järjestettiin toista kertaa ja tällä kertaa tarjolla oli kolumbialaista ruokaa. Ruokailun lomassa
juteltiin ja vaihdettiin kuulumisia tuttujen kesken sekä tiedotettiin ajankohtaisista asioista mm
seuraavasta tilaisuudesta. 8 perhettä oli läsnä, joista 14 oli aikuista ja 12 oli lasta.
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4. Torstaina 28.4. klo 18-20 järjestettiin adoptioseminaari Hakalahden yläasteella Kokkolassa.
Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Adoptioperheet ry:n kanssa. Tilaisuudessa luennoi Sanna
Mäkipää aiheesta ”Adoptiolasten murrosikä”. Iltaluentoa oli kuuntelemassa yhteensä 15
vanhempaa ja muita kiinnostuneita henkilöitä. 6 lasta oli paikalla, joille oli järjestetty erikseen
ohjelmaa sekä lastenhoitajat paikalle, jotka kerho kustansi. Paikallinen lehti teki hyvän jutun
iltaseminaarista seuraavan päivän lehteen. Aamupäivällä Sanna Mäkipää piti
terveydenhoitajille ja muille kiinnostuneille seminaarin klo 12-16.30 Kokkolan
Terveydenhuolto-oppilaitoksessa aiheesta ”Adoptiolapsi ja kouluterveydenhuolto”.
5. Maanantaina 13.6. klo 17.30-20 järjestettiin adoptioperheille perinteinen tapaaminen Kälviän
kotieläinpuistossa. Kerho tarjosi ilmaisen sisäänpääsyn kaikille kerhon lapsille. Tapaaminen
koostuu siitä, että perheet kiertävät omaan tahtiin kotieläinpuiston ja klo 19 kokoonnutaan
yhdessä kahville ja mehulle viereiseen kahvilaan, jossa jokainen perhe maksaa omat tarjoilut.
6 perhettä oli läsnä, joista 10 oli aikuista ja 8 oli lasta.
6. Torstaina 29.12. klo 17-20 kerhon ohjaajat perheineen tapasivat allekirjoittaneen kotona.
Ohjelmassa oli juttelua ja tulevan toimintavuoden suunnittelua. 2 perhettä oli läsnä, joista 4 oli
aikuista ja 3 oli lasta. ”
KOTKA
Etelä-Kymenlaakson adoptioperheet tapasi 8 kertaa vetäjänä Satu Teilas.
17.1. 2011 Päiväkoti Sukkela, Kaunismäenkatu 2, Karhula.
Vapaata keskustelua ja leikkiä, 11 aikuista, 8 lasta
3.3. 2011
Vinkkinä adoptiovanhemmille. Joitakin osallistui.
Luennoitsijana Kirsi Saukkola, psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen
valmentaja: Erilainen oppija ja ratkaisukeskeiset menetelmät. Karhulan koulun auditorio.
14.4.2011 Päiväkoti Sukkela, Kaunismäenkatu 2, Karhula
Vapaata keskustelua ja leikkiä. 3 aikuista, 2 lasta.
28.5.2011 Sijaishuollon tston järjestämä kevätretki ”Mysteerimatka” adoptio-, tuki- ja sijaisperheille.
Osallistujamäärä ei ole tiedossa.
4.9.2011
VERTAISTUKI-ILTA Sijaishuollon toimistolla Vesivallinaukio 3, Karhula.
Vain aikuisille tarkoitettu keskustelutapaaminen. Teemana adoptiolapsen identiteettikriisi
yms. 10 aikuista.
22.9. 2011 Päiväkoti Sukkela, Kaunismäenkatu 2, Karhula
Vapaata keskustelua ja leikkiä, 6 aikuista, 5 lasta
10.11. 2011 Päiväkoti Sukkela, Kaunismäenkatu 2, Karhula
Vapaata keskustelua ja leikkiä, 7 aikuista, 5 lasta
10.12. 2011 Kotkan sijaishuollon pikkujouluretki: Kolme iloista rosvoa / Hgin kaupunginteatteri
sijaisperheitä, tukiperheitä ja adoptioperheitä, Osallistujamäärä ei ole tiedossa.
KOUVOLA
Kouvolan seudun adoptioryhmän tapasi MLL:n toimistolla Kouvolan Kellomäessä 9 kertaa vetäjinä
Tiina Purho ja Marja Kuusamaa.
”Vuoden ensimmäisen kerran kokoonnuimme 3.1., jolloin tapaamiseen osallistui 3 aikuista ja 2 lasta
eli yhteensä 5 henkeä. Eipä alkanut vuosi osallistujamäärään katsoen hyvin, mutta siitä oli vara
parantaa. Vuoden toiseen tapaamiseen 7.2. saapui 6 aikuista ja 9 lasta eli yhteensä 15 henkeä.
Maaliskuun tapaamiseen 7.3. osallistui 6 aikuista ja 4 lasta, yhteensä 10 henkeä sekä työharjoittelija.
Huhtikuun tapaaminen 4.4. olikin sitten juhlapäivä, kun ryhmämme kolme perhettä oli saanut
lapsitiedon Kiinasta ja lisäksi ensimmäistä kertaa mukana oli 5-vuotias poika Intiasta. Saimme
maistella kakkua ja katsella Kiinan lapsien kuvia. Tähän juhlatapaamiseen osallistui 15 aikuista ja 12
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lasta, yhteensä 27 henkeä sekä työharjoittelija. Toukokuussa oli 2.5. kevään viimeinen tapaaminen,
johon osallistui 7 aikuista ja 6 lasta eli yhteensä 13 henkeä. Lisäksi vietimme kolmen tulevan äidin
vauvakutsuja kiinalaisen ruuan merkeissä Mei Lok -ravintolassa perjantaina 20.5.2011. Onnelliset
äidin kertoivat tunnelmistaan ja kuuntelivat ”konkareiden” antamia vinkkejä hakumatkalle. Kutsuille
osallistui 9 aikuista ja 3 lasta
Syyskaudella kokoonnuimme ensimmäisen kerran maanantaina 5.9., jolloin osallistujina oli 12
aikuista ja 9 lasta, yhteensä 21 henkeä. Lokakuun kolmantena tapaamiseen osallistui 6 aikuista ja 9
lasta, yhteensä 15 henkeä. Marraskuun tapaamista vietettiin 7.11. ja paikalla oli 19 aikuista ja 13
lasta, yhteensä 32 henkeä.
Pikkujoulua vietimme Itsenäisyyspäivän jälkeen keskiviikkona 7.12., jolloin nyyttikestiherkkuja oli
nauttimassa 15 aikuista ja 13 lasta, yhteensä 28 henkeä. Jouluherkkujen syömisen lomassa leikittiin
tonttuleikkejä ja tonttukin vieraili jakaen lapsille pikkulahjoja.”
LAHTI
Päijät-Hämeen ryhmän toiminta on hiipunut. Ryhmä hakee uutta vetäjää.
LAPPEENRANTA
Etelä-Karjalan Adoptioryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden aikana Petri Nuppolan johdolla.
Lappeenrannan seurakunnan kerhotilassa vapaan seurustelun ja yhdessäolonmerkeissä. Osallistujia
oli keskimäärin aikuisia 7-8/tapaaminen ja lapsia 5-6/tapaaminen. Saimme mukaan vuoden aikana
myös muutaman uuden perheen.
LÄNSI-UUSIMAA
Länsi-Uusimaan ryhmä kokoontui 9 kertaa Mäntynummen seurakuntakeskuksessa Lohjalla yleensä
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 16-20. Ryhmän vetäjinä toimivat Hanna Hemtman ja Virpi
Nyman. Ryhmän erityispiirteenä voisi mainita, että lapset ovat pääsääntöisesti Etelä-Afrikasta
adoptoituja (peräti 9). Ryhmässä oli lapsia myös Etiopiasta ja Venäjältä.
Keskimäärin tapaamisiin osallistui 4 perhettä (8 aik / 4 lasta). Kaiken kaikkiaan vuoden 2011 aikana
osallistujia on ollut 14 eri perheestä (joista 1 odottajapari). Kaikkiaan näistä perheistä osallistuneissa
oli aikuisia 28 hlöä, lapsia 16. Ryhmän tapaamiset 2011: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 4.9., 2.10., 13.11., 4.12.
9 tapaamista yht 118 hlöä (76 aik / 42 lasta), keskimäärin 13 hlöä /krt
MIKKELI
Etelä-Savon ryhmä ei kokoontunut vuonna 2011.
OULU
Oulun seudun ryhmä ei kokoontunut vuonna 2011.
PARAINEN
Paraisten ryhmä (ent. Länsi-Turunmaan ryhmä) kokoontui neljä kertaa Suvi Aarnion johdolla.
Tapaamiset on järjestetty kiertävällä systeemillä jonkun adoptioperheistä kotona, poikkeuksena 6.3.
tapaaminen, jolloin kokoonnuimme pulkkamäessä. Tapaamisissa ollaan juteltu ja kahviteltu
nyyttäriperiaatteella rennoissa merkeissä samalla, kun lapset ovat leikkineet keskenään. Tapaamisiin
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on osallistunut yhteensä 7 eri perhettä, 9-6 aikuista, 7-8 lasta.
POHJOIS-SAVO
Pohjois-Savon adoptioryhmä kokoontui vuonna 2011 neljä kertaa.
”27.3 kokoonnuimme Antikkalan laskettelurinteellä Kuopiossa ulkoilun ja makkaranpaiston merkeissä,
22.5 kokoonnuimme kevättapaamisessa Tarinatuvalla Siilinjärvellä vapaamuotoisen seurustelun
merkeissä, 9.10 syystapaamisessa Julkulatalolla Kuopiossa, ja pikkujoulut vietimme Siilinjärvellä
Tarinatuvalla.
Tapaamisiin maalis-, touko-, loka- ja marraskuussa osallistui noin 120 henkeä, joista noin 60 aikuista
ja 60 lasta. Suurimman suosion saavutti jälleen pikkujoulu, jossa tontut olivat sekoittaneet ja
piilottaneet pienet paketit lapsille. Per tapaaminen oli noin 30-40 henkeä.
Tapaamisissa vaihdettiin kuulumisia, pelattiin pelejä, piirrettiin, paistettiin makkaraa, ja toivotettiin
tervetulleeksi mukaan toimintaan monta uutta odottajaperhettä. Vuoden kohokohtia olivat tietysti, kun
odottajaperheet saivat perheenlisäystä. Tapaamisiin on osallistunut myös perheiden isovanhempia ja
muita sukulaisia. Syksyn Julkulatalon tapaamisessa Kurttilan perhe näytti kuvia ja kertoi juurimatkasta
Kiinassa.
Tapaamisten merkittäväksi anniksi on muodostunut se, että lapset luovat siellä tärkeitä
ystävyyskontakteja.
Toukokuussa järjestettiin Adoptioperheet ry:n ja Sanna Mäkipään kanssa asiantuntijaluennot
Kuopiossa. Päivällä ammattilaisille ja alan opiskelijoille sekä tietysti kaikille asiasta kiinnostuneille
aiheena adoptiolapsen kohtaaminen työssä. Illalla järjestettiin adoptiovanhemmille Sanna Mäkipään
luento ja keskustelutilaisuus. Päivä oli antoisa ja tärkeä.
Ryhmän koolle kutsujat, Jaana Kurttila ja Jaana Marjusaari, ovat vuoden aikana saaneet
yhteydenottoja adoptiota suunnittelevilta perheiltä. Heitä on pyritty neuvomaan eteenpäin
asiantuntijoiden luo ja kutsuttu alueen tapaamisiin. ”
PORI
Porin seudun ryhmä ei kokoontunut vuonna 2011.
RAUMA
Rauman ryhmä ei vielä ole löytänyt uutta vetäjää, ei kokoontumisia 2011.
ROVANIEMI
Lapin adoptioperheet kokoontui viisi kertaa vetäjänään Pirita Bucht. Sekä keväällä että syksyllä
kaksi kertaa Rovaniemellä MLL:n perhetoimintakeskuksen tiloissa ja kesäkuun alussa retkeiltiin
kolmen perheen voimin Rovaniemellä Kuninkaanlaavulla. Tapaamiset olivat vapaamuotoisia jutusteluja leikkituokioita. Tarjoilut toimivat nyyttäriperiaatteella. Kahvinkeittovuorot hoidettiin vuorotellen.
Tapaamisissa oli 3-6 perhettä eli 6-11 lasta ja 6-12 aikuista. Tapaamisiin osallistuneet perheet ovat
Rovaniemeltä ja Sodankylästä. Sähköpostilistalla oli 16 perhettä ympäri Lappia.
SALO
Salon Seudun Adoptioperheet tapasi neljä kertaa Mia Hemmilän johdolla. ”Ensimmäinen
tapaaminen oli 6.3. Salon perhekeskuksen tiloissa. Seuraavan kerran tapasimme 22.5. piknikillä
puistossa. Lokakuun 9. päivä teimme yhdessä kävelyretken luontoon ja vietimme aikaa nuotion
äärellä rupatellen ja omista eväistämme nauttien. Marraskuun lopulla vietimme jo perinteeksi
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muodostuneita pikkujouluja Salon perhekeskuksessa. Lapsia pikkujouluissamme laulatti ja leikitti
musiikkileikkikoulua pitävä Anna Schukov. Lisäksi nautimme herkuista ja lapsille jaettiin pienet paketit.
Tapaamisissamme on käynyt säännöllisesti n. 6-12 perhettä. Tänä vuonna tapaamisiin osallistuneissa
perheissä on jo lapsi tai lapsia, mutta ryhmäämme kuuluu myös useampi ensimmäisen tai toisen
lapsen odottaja.”
SEINÄJOKI
Seinäjoen seudun ulkomailta adoptoineet kokoontui 8 kertaa ja on kaikille adoptoineille ja
adoptiota odottaville avoin, erikseen ei tarvitse ilmoittautua. Ryhmän vetäjänä toimii Tuulia SalomaaHolma.
Yleensä kokoonnuttiin Toimintojen talossa Seinäjoella jutustelun ja kahvittelun merkeissä.
Maaliskuussa tavattiin pulkkaillen Jouppilanvuorella. Läsnä tapaamissa oli vaihtelevasti 15-11
aikuista, 13-9 lasta.
TAMPERE
Tampereen seudun adoptioperheet kokoontui Nässyn kerholle 10 kertaa. Ihmisiä paikalla oli
vaihtelevasti riippuen teemasta ja ohjelmasta, mutta keskimäärin 25-75 ihmistä/kerta. Silloin, kun
ohjelma ei ollut pelkästään aikuisille suunnattua, jakauma lasten ja aikuisten välillä oli noin 40 % - 60
%. Ryhmän vetäjänä toimi Thea Sormunen-Kenttälä.
Muuta ryhmän toimintaa olivat: Perhetapahtuma 13.8. Pihlajaniemessä, Pirkkalassa, jossa
leikkimielisesti kisailtiin ja saunottiin. (Paikalla n. 25 ihmistä), Adoptioperhe-naisten perinteiset
saunaillat 4.2. ja 17.9. (Yht. n. 37 ihmistä), Retki Viikinsaareen 13.7. (Paikalla noin 15 henk.),
Adoptioluento 14.4.2011 Seija Poikonen, adoptiokonsultti ja kouluttaja, luennoi adoptiolapsen
koulunkäynnin erityispiirteistä.
Kiina-kerhon toiminta tapahtui kiinankielikerhon puitteissa, joka kokoontui joka viikon perjantai,
poislukien koulujen loma-ajat. Kerhossa käy noin 15 lasta säännöllisesti.
Tampereen seudun adoptio-odottajat kokoontui Maria Marquez Mondesiren johdolla kevätkaudella
neljä kertaa Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n tiloissa Åkerlundinkadulla, syksyllä tapaamisia ei
järjestetty. Tapaamiset koostuivat yleisestä keskustelusta, kaksi kertaa vieraana adoptioperhe
lapsineen.
15.02. vieraana 1 lapsi vanhempineen + 2 muuta perhettä, 15.03.2011 2 perhettä, 19.04.2011
vieraina 3 lasta vanhempineen + 3 muuta perhettä, 17.05. 2 perhettä.
Tampereen seudun Filippiini-adoptioperheet kokoontui Ylöjärven pappilan perhetalossa 6 kertaa
Milla Nikkilän vetämänä. Sen lisäksi käynti Hop Lopissa lasten kanssa elokuussa.
Perheitä on ollut mukana ihan kivasti, vaihdellen 4-10 perheen välillä. Tapaamiset ovat olleet
vapaamuotoisia, lapset ovat leikkineet keskenään ja aikuiset jutelleet toistensa kanssa sekä leikkineet
lasten kanssa. Lapsista monet ovat tulleet hyviksi ystäviksi, ja moni perhe tapaa toisiaan myös
tapaamisten ulkopuolella. Lapset ovat iältään 4-9v, joten pian meidän täytyy alkaa miettiä enemmän
ohjelmallista toimintaa, jotta saamme isommatkin jatkamaan ryhmässä käymistä. Toistaiseksi lapset
ovat niin innoissaan toistensa tapaamisesta, että ovat tykänneet kovasti leikkiä yhdessä eivätkä ole
kaivanneet muuta. Ryhmämme toivoisi uusia ihmisiä mukaan, erityisesti olisi kiva saada odottajiakin
käymään. Silloin tällöin joku odottajakin on liittynyt seuraamme, mutta se on ollut satunnaista.
TURENKI
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Kanta-Hämeen Kiina-ryhmä kokoontui 9 kertaa vetäjinä Mirja Lassila ja Eeva-Liisa Pirttinen.
Mannerheimin lastensuojeluliiton tiloissa voitiin kokoontua viisi kertaa, ryhmä kävi kerran yhdessä
syömässä kiinalaisessa ravintolassa Hämeenlinnassa, monta kertaa tavattiin ryhmäläisten kotona.
Vuoden viimeinen tapaaminen järjestettiin kahvila Poikkeukseen.
Ryhmän tapaamisille on ollut edeltä sovittu vaihteleva teema. Aiheina on ollut esimerkiksi infoa
hakureissua varten, kiinalaiset ruuat, koulukiusaaminen/ystävyyssuhteet sekä isyys. Aiheiden tiimoilta
on syntynyt vilkasta keskustelua. Keskimäärin tapaamisissa on ollut mukana noin 11 aikuista ja 12
lasta. Kutsupostitus listallemme kuuluu tällä hetkellä 17 aikuista ja 16 lasta. Ryhmään kuuluu sekä
odottavia perheitä että perheitä, joissa on jo yksi tai useampi adoptoitu, sijoitettu 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. Ryhmä toimii kivasti ja porukka on innostunutta. Kaksi perhettä sai lapsensa kotiin
Kiinasta tänä vuonna, mikä on tosi hieno homma ja iloinen juttu koko ryhmälle!
TURKU
Turun adoptioperhekerho kokoontui 5 kertaa Turun Heidekenillä Minna Vironmäen vetämänä.
Viimeisellä kerralla oli pipareiden leipomista, muuten olemme kokoontuneet leikkimisen merkeissä.
Vanhempia on ollut toiminnassa mukana yht. 11 ja lapsia yht. 8. Ryhmä järjestetään yhteistyössä
Yhteiset lapsemme ry:n kanssa.
VAASA
Vaasan adoptioryhmä tapasi 9 kertaa Meeri Aaltosen ja Pieta Turkan johdolla. Tapaamisissa kävi
enimmillään 24 henkilöä (14 aikuista, 10 lasta) ja vähimmillään 11 henkilöä (6 aikuista, 5 lasta),
muuten siltä väliltä, yleensä noin 20. Tapasimme kerran/kk heinä-syyskuuta lukuunottamatta, keväällä
Vaasan Settlementti-yhdistyksen tiloissa ja syksystä alkaen Vaasan suomalaisen seurakunnan
kerhotiloissa, jossa saamme kokoontua ilmaiseksi. Touko- ja kesäkuussa tapaamiset järjestettiin
piknik-tyyppisinä leikkipuistossa.
Helmikuussa 2011 järjestimme yhden tapaamisen erityisesti adoptio-odottajia varten: kaksi perhettä
piti kuvien kera esityksen adoptioprosessista ja hakumatkastaan. Tavoittaaksemme adoptio-odottajia
olimme kuitenkin riippuvaisia neuvontaa antavasta sosiaalityöntekijästä: hänen piti tiedottaa
tilaisuudesta adoptioneuvonnassa/prosessissa oleville perheille. Tähän tilaisuuteen olimme
järjestäneet lapsille erikseen jumppaohjelmaa toiseen tilaan. Valitettavasti tieto ei tainnut aivan
tavoittaa kohderyhmää, koska hienosti valmisteltuun tilaisuuteemme tuli vain yksi adoptioprosessissa
oleva perhe, ja he taas olivat naapurikunnasta ja saaneet tiedon muuta kautta... Muuten tilaisuus oli
mukava ja hakumatkamuistot toki kiinnostivat meitä muitakin perheitä.
Maaliskuussa järjestimme ensimmäistä kertaa ns. Juurijuhlan, jossa juhlimme lastemme
syntymämaita: jokainen perhe toi mukanaan jotain muistoja, kirjoja, musiikkia ja pientä purtavaa
lastensa syntymämaasta, monet lapset olivat pukeutuneet syntymämaansa asuihin/väreihin jne.
Näitä kahta ja joulukuun pikkujoulujuhlaa lukuunottamatta muut tapaamiset ovat vapaamuotoisia, me
järjestäjät hommaamme kahvin ja jotain pientä syötävää (hedelmiä tms), lapset leikkivät ja aikuiset
kahvittelevat.
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ADOPTIOPERHEET RY:N KANSSA YHTEISTYÖSSÄ TOIMIVAT MAARYHMÄT
Etelä-Afrikka-perheiden tapaaminen 2011
Vuoden 2011 Etelä-Afrikasta adoptoineiden perheiden tapaaminen järjestettiin Turussa, Ruissalon
kylpylässä 22.-24.7.2011. Tapaamiseen saapui 116 perhettä, 206 aikuista ja 165 lasta. Tapaamiseen
osallistui myös odottajaperheitä. Tapaaminen toteutettiin seitsemän perheen vapaaehtoistyön voimin.
Helteiseen kylpyläviikonloppuun mahtui monenmoista ohjelmaa. Perjantain ohjelmaan kuului
hiuspaja, jonne jokainen sai tuoda mukanaan omat hyvät vinkit ja välineet näytille. Lisäksi oli
mahdollisuus pelata sisä- ja ulkopelejä, esim. frisbeegolfia tai nauttia kylpylän palveluista.
Lauantaina oli tapahtuman avajaiset, joissa järjestäjien tervehdyksen lisäksi kuultiin Etelä-Afrikan
suurlähettilään H.E. Mr. LMS Mngqikana´n puheenvuoro sekä Interpedian ja Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston terveiset. Kylpylän aulassa oli mahdollisuus tehdä ostoksia (mm. Kapua, Mum´s ja
Mangomaa). Lounaalle oli sovittuna odottajien treffit. Iltapäivällä kuultiin Jani Toivolan luento Musta
tulee isona valkoinen - tuleehan. Luento oli Toivolan omaelämänkerrallinen puheenvuoro
erilaisuudesta ja sen kohtaamisesta. Luennon ajaksi oli lapsille järjestetty lastenhoitoa ja erilaisia
työpajoja, kuten rumpupaja, afrotanssi, sirkuskoulu ja katusähly. Myöhemmin iltapäivällä ohjelmassa
oli vanhempi-lapsi työpajat rumpupajan, afrotanssin ja sirkuskoulun merkeissä. Ennen päivällistä,
afrikkalaista grillibuffettia, otettiin perinteinen ryhmävalokuva. Ilta huipentui Mama African
rytmikkääseen esitykseen ja koululaisten discoon.
Sunnuntain ohjelmaan kuuluivat aikuisten keskusteluryhmät sekä tapahtuman päätös, jossa pallo
kirjaimellisesti heitettiin kesän 2012 tapaamisen järjestäjille.
Kiina 2011 -tapaaminen
Tapahtuman järjesti Seinäjoen seudun Kiina-perheet. Mukana järjestelyissä oli 5 pariskuntaa, siis 10
aktiivia. Tapaamiseen 23.-24.7.2011 Kauhavalla Härmän kuntokeskuksessa osallistui noin 320
ihmistä, aikuisia ja lapsia.
Tapaamisessa oli useita aikuisille suunnattuja luentoja. Tuula Pukkala: Parisuhde lapsiperheessä,
Aino Suhola: Murrosikäinen perheessä, Seija Poikonen: Pienen lapsen vanhemmuus, Kerstin Rauma:
Att möta vardagens utmaningar, Marja-Leena Mäkelä: Sadutus ja kirjavinkkausta. Lisäksi Anne
Norovirta-Laamanen esitteli Adoptioperheet ry:tä ja Marja-Liisa Mansikka Pelasta toi palvelunantajien
kuulumiset.
Lapsille oli järjestetty monenlaista touhua liikuntaseikkailuista kiinalaiseen askarteluun. Tapahtuman
suojelijana toimi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.
Intiainen 2011 -tapaaminen
Tapahtumassa vieraili viikonlopun aikana 185 henkilöä, joista lapsia oli 60. Ohjelmassa oli luentoja,
kulttuuriohjelmaa, leikkiä, tanssia, ulkoilua, ryhmätapaamisia ja vertaistukiryhmiä. Ryhmissä käsiteltiin
kiintymyssuhteita ja parisuhdetta, erityistarpeisen lapsen kanssa elämistä, murrosikää, adoption
ensimmäistä vuotta ja hakumatkaa sekä Intian adoptiotilannetta.
Tapahtuman ideana oli monikulttuurisuus ja adoption eri vaiheiden tukeminen. Tapahtuman teemana
oli Intia tänään ja intialainen kulttuuri, unohtamatta kuitenkaan adoptioperheiden erityiskysymyksiä ja
mukavaa yhdessäoloa.
Hieno tapahtuma ja erityisen tärkeä lapsille. Koko iso tapaaminen toteutettiin vapaaehtoisvoimin, ja
palaute osallistujilta oli erinomainen.
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Liite 3
EDUNVALVONTA
Adoptioperheet ry:n edunvalvontatoimenpiteet 2011
19.1.2011 Kannanotto Kaste-ohjelmaan yhdessä Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa
31.1.2011 Tapaaminen lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan kanssa, aiheena perhevapaat
tulevassa STM:n vanhempainvapaatyöryhmän muistiossa
10.2.2011 Edunvalvontapostikortit STM:n vanhempainvapaatyöryhmälle
16.2.2011 Adoptioperheet ry antoi lausunnon adoptiolakityöryhmän muistiosta
18.2.2011 Kirje vanhempainvapaatyöryhmälle antaen käytännön esimerkkejä elämästä perheessä,
johon adoptoidaan kouluikäinen lapsi
Huhti-toukokuussa 2011 Monimuotoiset perheet -verkoston korttikampanja II eduskuntaan
28.9.2011 Tapaaminen sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon kanssa
30.9.2011 Monimuotoiset perheet -verkoston yhteinen lausunto Valtioneuvoston lapsi- ja
nuorisopoliittiseen kehittämisohjelmaan 2012 - 2015
3.10.2011 Adoptiotoimijoiden palaveri Kelassa
17.10.2011 Adoptioperheet ry osana Monikulttuurisen lapsen etu -verkostoa lausui Opetus- ja
kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta
26.10.2011 Adoptioperheet ry oli kuultavana adoptiolakimuutoksesta eduskunnan lakivaliokunnassa
28.10.2011 Adoptioperheet ry oli kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa
30.11.2011 Perhevapaat monimuotoisissa perheissä -seminaari eduskunnassa
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