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Yhdessä adoptiopolulla

VUOSIKERTOMUS 2013  hyväksytty vuosikokouksessa 29.4.2014 

Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf on adoptiolasten vanhempien, adoptiota harkitsevien, 
adoptioprosessissa mukana olevien ja adoptoitujen yhdistys. Toiminnallaan se tukee adop-
tioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä, ottaa kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokes-
kusteluun ja parantaa adoptioperheiden yhteiskunnallista asemaa. Adoptioperheet ry:n pää-
tehtävä on adoptoitujen lasten ja heidän vanhempiensa tukeminen, jotta perheet kykenevät 
kasvattamaan alkuperältään erilaista lasta tämän kehityksessä kohti tasapainoista aikui-
suutta. Adoptioperheet ry:n rooli on olla hyvinvointia lisäävä ja ongelmia ennaltaehkäisevä 
kumppani perheiden arjessa.

Yhdistys vapaaehtoisineen järjestää muun muassa koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, mo-
nipuolista pienryhmätoimintaa ja tutustumismahdollisuuksia adoptioperheiden kesken sekä 
julkaisee jäsenlehteä ja hoitaa adoptioperheiden edunvalvontaa. Yhdistys on valtakunnalli-
nen, adoptiopalvelunantajista riippumaton ja sen jäseniksi voivat kuulua sekä kotimaasta että 
ulkomailta adoptoineet tai adoptiota harkitsevat, adoptoidut henkilöt sekä muuten yhdistyk-
sen tavoitteita tukevat henkilöt. Yhdistys on perustettu 1997 eli toimintakausi oli yhdistyksen 
seitsemästoista. Ainoana kotimaisten ja kansainvälisten adoptioperheiden vertaisjärjestönä 
Adoptioperheet ry:llä on mittava kokija-asiantuntijuus adoptiosta ja adoptioperheenä elämi-
sestä. 

Toimintavuoden keskeisin tavoite oli vertaistuen vahvistuminen vapaaehtoistoiminnan ke-
hittämisen myötä. Yhdistyksen strategia ”Voimautuminen adoptiopolulla – vertaistoimintaa 
koko adoptiopolulle 2013 – 2015” ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin työpanos antoi-
vat hyvät edellytykset tavoitteessa onnistumiselle. Toimintaan osallistuvien perheiden määrä 
kasvoikin 30 prosentilla. Adoptioperheet ry jatkoi erityisesti ajasta ja paikasta riippumat-
tomien tuen muotojen kehittämistä sekä aloitti kouluikäisten adoptoitujen oman toiminnan 
kehittämisen. Olemassa olevaa, hyvää paikallistoimintaa vahvistettiin ja hyvien käytäntö-
jen hyödyntämistä edesautettiin tukemalla vapaaehtoisten vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 
Yhdistys paransi valmiuksiaan hyödyntää monimuotoisia ja joustavia mediakanavia. Adop-
tioperheiden facebook-sivut kokosivat yhteen adoptiokentän tiedon ja tapahtumat, ja Per-
heaikaa.fi-nettiluennot keräsivät tuhansia katsojia. Verkko-osallistumisen mahdollistuminen 
on tärkeää valtakunnallisen järjestön hajallaan eri puolilla Suomea asuville jäsenille. 

Jäsenperheissämme on aikaisempaa enemmän kouluikäisiä lapsia. Tämä johtuu toisaalta 
2000-luvun alun vilkkaista adoptiovuosista ja toisaalta siitä, että Suomen yhteistyömaissa 
kaivataan entistä enemmän perheitä nimenomaan kouluikäisille lapsille. Yhdistyksen kannal-
ta kehittämistarve kohdistuu adoptoitujen nuorten oman toiminnan lisäksi koulunkäyntiin liit-
tyvään tukeen. Nuorten oman toiminnan merkitys identiteetin kehitykselle on valtaisa. Tästä 
on sekä onnistuneita että epäonnistuneita esimerkkejä nähtävissä muissa Pohjoismaissa. 
Suomeen on vuoden 1985 jälkeen adoptoitu kansainvälisesti noin 4200 lasta. Kotimaisten 
vieraslapsiadoptioiden määrä on viime aikoina vaihdellut 30 ja 50 lapsen välillä vuosittain.

Vuonna 2012 uusittu adoptiolaki on toistaiseksi saanut aikaan vain hyvin maltillisia muutok-
sia. Kotimaan adoption uusi mahdollisuus, niin sanottu avoin adoptio (lapsen oikeus pitää 
yhteyttä aikaisempaan vanhempaan, laki 22/2012 8 luku) on koskenut vasta hyvin pientä 
joukkoa. Adoption jälkeinen neuvonta ja tuki eivät yhdistyksen saaman palautteen mukaan 
kokeneet laajempia parannuksia uuden lain vaatimusten myötä. 

Yhdistys kehitti viestintäänsä uudistamalla nettisivut kokonaisvaltaisesti, julkaisemalla uu-
distetun lehtikonseptin mukaiset neljä jäsenlehteä, uudistamalla visuaalisen ilmeen logoa 
myöten sekä siirtymällä säännöllisiin, kohderyhmän mukaisiin uutiskirjeisiin.



4

Yhdessä adoptiopolulla

TOIMINTA

Vapaaehtois- ja vertaistoiminta

Adoptioperheet ry:n toiminta ja vaikuttavuus perustuvat laajaan vapaaehtoistyön panok-
seen, joka on mukana kaikilla ydintoiminnan osa-alueilla. Vuonna 2013 vapaaehtoistyöhön 
osallistui 110 henkilöä, mikä on 10 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vapaaehtoisia  

Ryhmänohjaajat 62

Lehtiryhmä 16

Hallitus 8

Perheaikaa.fi 6

Maatapaamisten yhteyshen-
kilöt 8

Muita vapaaehtoisia 10

Yhteensä 110

Paikallisryhmien rooli adoptioperheitä yhdistävien tapaamisten ja perheiden verkostojen 
vahvistajina kasvoi vuonna 2013. Tapaamiset tavoittivat 950 perhettä, kun edellisvuonna 
perheitä oli mukana 730 (+30 %). Tapaamisten määrä nousi 237:ään, kun vuonna 2012 ta-
paamisia oli 187 (+27 %). Ryhmien määrä lisääntyi vuoden aikana 26:sta 34:ään (+31 %).

Vapaaehtoiset olivat vahvasti mukana tekemässä Adoptioperheet-lehteä. He kirjoittivat ja 
kuvasivat keskimäärin puolet lehden sisällöstä.

Netissä tapahtuva vertaistuki nousi uudelle tasolle, kun Väestöliiton Perheaikaa.fi -hanke 
saatiin vapaaehtoisten ja työntekijöiden voimin laajamittaisesti käyntiin. Kaksi kertaa kuu-
kaudessa järjestetyt chatit, huikeita katsojamääriä (keskimäärin 3000 katselukertaa per 
luento) keränneet adoptionettiluennot, sekä videot ja artikkelit tarjosivat perheille ajasta 
ja paikasta riippumatonta adoptiospesifiä tietoa ja tukea, jota perinteisesti on ollut tarjolla 
pääosin pääkaupunkiseudulla.

Hallituksen jäsenet antoivat oman vapaaehtoispanoksensa yhdistyksen toiminnan kehit-
tämiselle. Paikallistoimijat tekivät ei-valtakunnallista ja toimialakohtaista edunvalvontaa 
yhdistyksen antaessa neuvoja ja taustatukea.

Maatapaamisten vapaaehtoisiin luotiin tiivis yhteys ja heille tarjottiin koulutusta kaksi ker-
taa vuoden aikana. Aiemmin vapaaehtoiset ovat toimineet ilman ammatillista tukea mitta-
vassa vapaaehtoistehtävässään järjestäessään suuria viikonlopputapahtumia. Maatapaa-
misia oli kuusi ja niihin osallistui yhteensä 1500 ihmistä. Työntekijät vierailivat neljässä 
maatapaamisessa ja kahteen muuhun lähettiin materiaalipaketti. Maatapaamisia tuettiin 
myös rahallisesti.
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Vertaistukea kehitettiin erityisesti kouluikäisille järjestämällä lomapäiviä, valokuvauspäi-
viä ja antamalla vinkkejä paikallisryhmien vetäjille, millaista ohjelmaa kouluikäisille voi 
helposti järjestää.

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi eli tiivis yhteydenpito vapaaehtoisiin, tiedotus vertais-
tuen mahdollisuuksista ja toiminnan kehittäminen oli vahvalla pohjalla, kun vapaaehtois-
toiminnan koordinaattori toimi tehtävässä ensimmäisen kokonaisen vuotensa. 

Tavoite 1: Laaditaan vapaaehtoistoiminnan strategia vuosille 2013 - 2015. 
Tulos 1: Vapaaehtoistoiminnan strategian ensimmäinen versio tehtiin. Sen kehittämistä 
jatketaan.

Rekrytointi, perehdytys ja koulutus

Vapaaehtoisten kynnystä tulla mukaan toimintaan madallettiin kuvaamalla yleisimmät 
tehtävät. Niistä tiedotettiin muun muassa lehdessä, nettisivuilla ja facebookissa. Vapaa-
ehtoisten koulutuspäiviin kutsuttiin jo vapaaehtoisena toimivien lisäksi kaikkia lähialueella 
asuvia. Tämä loi avointa kuvaa vapaaehtoisuudesta.

Vapaaehtoisten rekrytointi uusiin tehtäviin oli helpohkoa. Sen sijaan hiipuneisiin toimin-
toihin jatkajien löytäminen ja toiminnan uudelleen käynnistäminen on huomattavasti on-
gelmallisempaa. Kun yhdistys pystyy paremmin tukemaan vapaaehtoisiaan, he eivät rasi-
tu, vaan päinvastoin voimaantuvat palkitsevassa tehtävässään. Tällöin toiminta vaikuttaa 
houkuttelevalta ja innostavalta tulevillekin toimijoille.

Perehdytys tapahtui sähköpostikirjeenvaihdolla, puhelimessa ja tavatessa. Yleisimmistä 
tehtävistä on olemassa kirjalliset toimintaohjeet. Vapaaehtoiseksi ryhtyvä saa perehdy-
tystä olemassa olevien tehtävien osalta myös muilta vapaaehtoisilta. Koulutuspäivissä 
huomioitiin uudet vapaaehtoiset. Koulutuspäivät järjestettiin Kuopiossa, Lahdessa, Jyväs-
kylässä, Tampereella ja Helsingissä. Uutena kohderyhmänä huomioitiin maaryhmien ke-
sätapaamisten järjestäjät. Ryhmänohjaajakoulutuksista osa järjestettiin yhdessä muiden 
Monimuotoiset perheet -verkoston järjestöjen kanssa.

Perhenetti-projektiin osallistuvat vapaaehtoiset kävivät Väestöliiton ja kumppanijärjes-
töjen yhteistyössä järjestämissä koulutuksissa. Koulutuksissa tarjottiin perus-, jatko- ja 
kouluttajakoulutus. 

Tavoite 2: Yhdistyksen nettisivuille rakennetaan vapaaehtoistoiminnan sivusto, jolla on 
lisätietoa tehtävistä. 
Tulos 2: Nettisivuille kerättiin tarinoita ja toimintaohjeita yleisimmistä vapaaehtoistehtä-
vistä.

Tavoite 3: Vapaaehtoisten määrä kasvaa maltillisesti vuoden aikana. 
Tulos 3: Vapaaehtoisten määrä kasvoi kymmenellä. Vuonna 2013 yhdistyksellä oli 110 
vapaaehtoista (+10 %), vuonna 2012 100 vapaaehtoista.

Tavoite 4:   Vapaaehtoisille järjestetään viisi koulutuspäivää vuoden aikana eri puolilla 
Suomea. 
Tulos 4: Vapaaehtoisille järjestettiin seitsemän omaa koulutuspäivää ja kolme Perheai-
kaa.fi -koulutuspäivää viidellä paikkakunnalla.
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Ryhmänvetäjien koulutukset yhteistyössä monimuotoisten perhejärjestöjen kanssa:

• Lahti 15.5. 5 hlöä
• Helsinki 14.8. 6 hlöä (vain Adoptioperheiden ryhmänvetäjien koulutus)
• Kuopio 14.9. 2 hlöä
• Jyväskylä 5.10. 8 hlöä

Lisäksi järjestettiin ryhmänohjaajien eväschat 31.10. (3 hlöä)

Lehtiryhmän koulutuspäivä
• Helsinki 13.4. 10 hlöä

Maatapaamisten järjestäjien koulutuspäivät
• 2.3. Helsinki 2 hlöä (ilmoittautunut 5 hlöä)
• 6.10. Tampere 9 hlöä

Perheaikaa.fi -koulutuspäivät
• 2.2. Peruskoulutus 2 hlöä
• 21.9. Jatkokoulutus 2 hlöä
• 30.11. Peruskoulutus 3 hlöä

Työnohjaus ja tuki

Ryhmänvetäjien mahdollisuutta saada kontakti toisiinsa tuettiin koulutuksilla, suljetulla 
facebook-ryhmällä sekä yhdistämällä samankaltaisia tehtäviä tekevät yhteen, esimerkik-
si kotimaan adoptioryhmän vetäjät. Tämä on luonut yhteisöllisyyttä ja lisännyt vinkkien 
vaihtoa vapaaehtoisten kesken. Yhteistyö helpottaa vapaaehtoisten tehtäviä ja he ovat 
sitoutuneempia toimintaan. 

Vapaaehtoisiin oltiin aktiivisesti yhteydessä. Kontaktien syventyessä kynnys tuen ja avun 
pyytämiseen madaltuu. Yhdistys kerää ja tuottaa apuvälineitä ja työkaluja vapaaehtoisten 
toiminnan tueksi. On kiinnitetty huomiota vapaaehtoisten kiittämiseen (mm. Adoptioper-
heiden vapaaehtoisen suklaalevy, joulumuistaminen) ja heidän työpanoksensa huomioimi-
seen ja näkyväksi tekemiseen.

”Yhteisöllisyys”

”FB-ryhmä ja infokirjeet”

”Tiedottamisen lisääntyminen, tai niin ainakin minusta 
tuntuu, että tietoa on ollut enemmän jaossa kuin ennen.”

”Koulutus, mahdollisuus tiedon saantiin ja 
yhteydenpitoon muihinkin ohjaajiin ja vertaisperheisiin.”

”Ryhmästämme ollaan kiinnostuneita”

Kommentte-
ja ryhmän-
ohjaajilta, 
mikä on 
ollut paras-
ta Adop-
tioperheiden 
tuessa:
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Tavoite 5: Adoptioperheet ry:n vapaaehtoiset arvioivat yhdistykseltä saamansa tuen 
aikaisempaa paremmaksi vapaaehtoisten kyselyssä 2013. 
Tulos 5: Vapaaehtoiset arvioivat tuen olevan 4,0 asteikolla 1-5 (vuonna 2012 tuen arvioi-
tiin olevan 3,2).

Tavoite 6:  Yhdistyksen henkilökunta tapaa henkilökohtaisesti vuoden aikana  60 va-
paaehtoista. 
Tulos 6: Henkilökunta tapasi henkilökohtaisesti vuoden aikana 87 vapaaehtoista. Ryh-

mänvetäjistä ympäri Suomen tavattiin 32 henkilöä eli puolet.

Tapahtumat

Jäsenistön toiveilla ja palautteella on suora yhteys järjestettyyn toimintaan. Tapahtu-
mien teemat heijastelevat adoptioperheiden ajankohtaisia tarpeita ja tilanteita arki-
elämässä. Pääpaino yhdistyksen toiminnassa on levittää hyviä käytänteitä ja mallintaa 
kohdennettua toimintaa erilaisille alaryhmille, kuten nuorille. Eri toimintakausina huo-
mioidaan maantieteellisesti eri alueita, jotta tasapuolisuus koulutuksiin ja tapahtumiin 
osallistumisessa toteutuu. Lisäksi rinnalle on kehitetty etäosallistumismahdollisuuksia, 
jotta asuinpaikka tai elämäntilanne eivät estäisi yhteisöllisyyden kokemuksia ja toimivien 
työkalujen saamista arjen haastaviin tilanteisiin. 

Yhdistys järjesti vapaaehtoisten ja työntekijöiden voimin vuonna 2013 yhteensä 289 ta-
pahtumaa (vuonna 2012: 208 kpl, 2011: 212, 2010: 196), joista 234 oli paikallisia vertais-
tapaamisia. Kaikista tilaisuuksista 72 prosenttia järjestettiin pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lella (2012: 70 %, 2011: 75 %, 2010: 77 %).

Tapahtumia 
vuodessa: 289208

212

2011
2012

2013

72 %
pk-seudun 

ulkopuolella
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Osa koulutuksista järjestettiin yhteistyössä muiden Monimuotoiset perheet -verkostoon 
kuuluvien perhejärjestöjen kanssa. Kolme Kulttuuripäivää toteutettiin yhdessä Familia 
Clubin kanssa, jolloin tavoitettiin luontevasti maahan muuttaneita, kahden kulttuurin per-
heitä sekä ko. maasta adoptoineita ja annettiin heille mahdollisuus verkostoitua ja juhlia 
yhdessä. 

Adoptioverkoston kanssa tapaamisia järjestetään säännöllisesti, niin myös vuonna 2013. 
Lisäksi Adoptioperheet ry on ottanut tavakseen kutsua adoptioverkoston tapaamaan mui-
takin sidosryhmiä lokakuiselle brunssille ja vaihtamaan adoptiokentän kuulumisia. Pe-
rinteisesti yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa järjestettävä seminaaripäivä 
toteutettiin toukokuussa 2013. Teemaksi valikoitui sosiaalisen median merkitys syntymä-
perheiden ja adoptioperheiden yhteydenpidossa Suomessa ja globaalisti. Ensimmäisellä 
kerralla koulutusta ja pohdintaa järjestettiin ammattilaisten kesken, jotta myöhemmin 
osataan määritellä tärkeimmät sisällöt perheiden koulutuspäivään.

Yhdistyksen tiloissa jatketaan teemallisia, vertaisasiantuntijuuteen perustuvia Sunnun-
taibrunsseja. Tilaisuuden luonteesta riippuen luentoja voidaan videoida tai lähettää webi-
naarin välityksellä, jotta muualla Suomessa asuvat jäsenetkin pääsevät osallisiksi ohjel-
masta.

Tavoite 7: Järjestetään kahdeksan teemabrunssia yhdistyksen toimistolla. 
Tulos 7: Kotolassa järjestettiin kahdeksan brunssia, joista kuuteen osallistui jäseniä etä-
nä verkon kautta.  
Aiheet olivat koulunaloitus, trauma ja dissosiaatio, kotimaan adoptio, päivähoito, murro-
sikä, koulu, yksinhakijat ja –huoltajat, sisaruus adoptioperheessä. 

Tavoite 8: Järjestetään yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa pääkaupunkiseudun ulko-
puolella neljä tapahtumaa. 
Tulos 8: Yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa on järjestetty kuusi paikallisryhmien start-
tikertaa, kuusi maatapaamista ja yksi koululaisten syyslomapäivä, eli yhteensä 13 ta-
pahtumaa.

Tavoite 9: Webinaariohjelma otetaan käyttöön tilaisuuksien välittämiseen valtakunnalli-
sesti. 
Tulos 9: Sunnuntaibrunssien etäosallistuminen toteutettiin maksullisella Skype-paketilla, 
joka mahdollistaa useamman samanaikaisen osallistujan.  Verkossa voi osallistua vuo-
rovaikutteisesti myös Perheaikaa.fi -palvelun kautta, jossa yhdistys järjestää ohjattuja 
chatteja sekä asiantuntijaluentoja keskimäärin kahdesta kolmeen kertaa kuussa. 

Paikallistoiminta

Adoptioperheet ry:n vahvuus on aito valtakunnallisuus. Yhdistyksellä on 34 eri puolilla 
Suomea toimivaa paikallisryhmää. Paikallinen verkostoituminen tukee erityisesti lasten 
mahdollisuuksia tutustua muihin adoptoituihin omassa lähiympäristössään, arkielämän 
tasolla. Ryhmät ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille.

Ryhmiä vetävät vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet, joista moni on ollut ryhmänvetäjän 
roolissa useita vuosia. Nyt on panostettu aikaisempaa painokkaammin vapaaehtoisten 
jaksamiseen, ja yhdistys järjesti koulutusta ja virkistystä ryhmänvetäjien kyselystä saa-
dun palautteen ja toiveiden mukaisesti. 
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Paikallisryhmiä tuetaan taloudellisesti tilavuokrissa ja luentotilaisuuksien järjestämises-
sä. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori antaa käytännön apua paikallistoiminnan 
järjestämisessä ja uuden toiminnan käynnistämisessä. Yhdistys tiedottaa kokoontuvista 
ryhmistä pääasiassa nettisivuilla. 

Paikallistoiminnassa ei ehditty kokeillaan teemallisia, määräaikaisia ryhmämuotoja, mutta 
ryhmiä kannustettiin järjestämään teemallisia erityisiltoja ja niitä järjestettiinkin muka-
vasti.

Paikallisryhmät tapaavat ympäri Suomen.

Paikallisryhmät tavoittivat  
2013: 950 perhettä 
2012: 730 perhettä

Ryhmät kokoontuivat 
2013: 237 kertaa 
2012: 187 kertaa 
2011: 180 kertaa

Ryhmiä: 
2013: 34 ryhmää 23 paikkakunnalla 
2012: 26 ryhmää 
2011: 29 ryhmää 20 paikkakunnalla 
2010: 31 ryhmää 23 paikkakunnalla

Jaana, 
Pohjois-Savon 
ryhmänvetäjä
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Adoptioperheiden vertaistoiminnan tunnettavuus ja tarjonta nousivat vuonna 2013 paljon. 
Paikallisryhmien kautta tavoitettiin 950 perhettä, kun edellisvuonna luku oli 730. Myös 
tarjonta lisääntyi, paikallisryhmät järjestivät vapaaehtoisvoimin 237 tapaamista (vuonna 
2012: 187 ja vuonna 2011: 180 tapaamista). Paikallisryhmiä oli 34, joista aivan uusia oli 
kuusi. Ryhmistä kahdeksan (24 %) toimi pääkaupunkiseudulla, muualla Suomessa toimi 
26 ryhmää (76 %). Kokoontumiskertoja oli pääkaupunkiseudun ryhmillä yhteensä 50 (21 
%), muualla oli 187 (79 %) eli yhteensä 237 kokoontumiskertaa.

Paikallisryhmissä tyypillisesti perheet jutustelivat kahvikupin ääressä lasten leikkiessä pa-
rin kolmen tunnin ajan. Keskimäärin tapaamisiin osallistui vuonna 2013: 10,4 aikuista ja 
10 lasta (2012: 10,5 aikuista ja 9 lasta). Moni ryhmä kiinnitti huomiota siihen miten pikku-
lasten perhekerhomaisuudesta voitaisiin siirtyä kouluikäisten adoptoitujen toiminnan huo-
mioimiseen esimerkiksi retkillä, askarteluilla ja vierailijoilla. Paikallisryhmät kokoontuivat 
noin kerran kuussa tai kahdessa. Useimmat ryhmät järjestivät pikkujoulut ja kevätretken, 
jotka keräsivät myös harvemmin osallistuneita mukaan toimintaan.

Jaana, Pohjois-Savon ryhmänvetäjä

”Toimin Kuopiossa koollekutsujana yhdessä toisen 
Jaanan kanssa. Tapaamisia on parin kuukauden 
välein. Välillä suunnittelemme enemmän ohjelmaa, 
välillä vain tavataan kahvikupposen äärellä lapset 
leikkien. Nyt viime vuosina olemme järjestäneet 
adoptioluentoja. Tänä vuonna uusinta uutta on 
nuorten oman toiminnan startti. Yksi ryhmäläisistä 
sai idean, me mietittiin yhdessä kuinka sen voisi 
toteuttaa ja lupasin olla taustatukena. Nyt sitten 
viisitoista nuorta kokoontuu yhteen toiminnan 
merkeissä ulkopuolisen ohjaajan avustuksella. 
Aivan huippua! Paikallisryhmän koollekutsujana on 
parasta, kun saa tarjota omalle lapselleen vertaisia 
ja tavata itse monenlaisia ihmisiä. Koen, että saan 
tästä enemmän kuin annan.” 
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Paikallisryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset. Vapaaehtoisiin tiivistettiin kontak-
tia uutiskirjeillä, perustamalla ryhmänvetäjien oma facebook-ryhmä tie-
dotusta ja vertaistukea varten sekä kouluttamalla ryhmänvetäjiä. 

Paikallisryhmät vuonna 2013

Harjavallan seudun ryhmä Harjavalta

Adoptioyksinhakijat ja -huoltajat Helsinki

Kotimaan odottajat ja lapsen saaneet Helsinki

Lauantai-Caisa Helsinki

Lauantaiklubi* Helsinki

Murrosikäisten adoptiolasten vanhemmat Helsinki

Thaipiiri Helsinki

Vanhemman lapsen adoptoineiden ryhmä Helsinki

Imatran seudun ryhmä Imatra

Kanta-Hämeen Kiina-adoptioryhmä Janakkala

Jyväskylän kotimaan adoptioryhmä* Jyväskylä

Jyvässeudun Etelä-Afrikka -ryhmä Jyväskylä

Keski-Suomen adoptioperheet Jyväskylä

Kainuun adoptioperheet Kajaani

Kokkolanseudun adoptioperheet Kokkola

Etelä-Kymenlaakson adoptioperheet Kotka

Kouvolan seudun adoptioryhmä Kouvola

Kuopion nuorten treffit* Kuopio

Pohjois-Savon adoptioperheet Kuopio

Lappeenrannan adoptioryhmä Lappeenranta

Länsi-Uusimaan adoptioryhmä Lohja

Oulun seudun adoptioperheet* Oulu

Paraisten adoptioryhmä Parainen

Keski-Savon adoptioperheet Pieksämäki, Mikkeli, Kangasniemi, Hankasalmi

Porin seudun adoptioryhmä* Pori

PK-seudun Etiopia perheet Pääkaupunkiseutu

Lapin adoptioperheet Rovaniemi

Salon adoptioperheet Salo

Seinäjoen seudun ulkomailta adoptoineet Seinäjoki

Pirkanmaan adoptioperheiden aamupäiväkerho* Tampere

Tampereen seudun Adoptioperheet Tampere

Kiina-kerho Turku

Turun Adoptioperheiden perhekerho Turku

Vaasan Adoptioryhmä Vaasa

Tähdellä*-merkityt ovat uusia ryhmiä

Vuoden aikana Adoptioperheiden työntekijä tai harjoittelija vieraili ryhmissä vetämässä 
startti- tai erikoiskerran tai piti yksittäisen tapaamisen seuraavilla teemoilla ja paikkakun-
nilla:

• Starttikerta, Pori (30 hlöä)
• Starttikerta, Oulu (15 hlöä)
• Isä-lapsi -toiminta, Lohja
• Isä-lapsi -toiminta, Tampere
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• Isäbiljardi, Helsinki
• Ryhmässä vierailu: adoptoidun koulunkäynti, Kouvola (17 hlöä)
• Koululaisten kesäpäivä, Helsinki (13 hlöä)
• Starttikerta, Mikkeli (15 hlöä)
• Kesätöihin hakeneiden nuorten tapaaminen, Helsinki (2 hlöä)
• Syyslomapäivä, Tampere (14 hlöä) 

Lisäksi Adoptioperheet ry tuki erityistapahtumien järjestämistä:
• Adoptioluento Kuopiossa 38 hlöä
• Etelä-Afrikka-adoptioäitien saunailta 14 hlöä
• Kotimaan adoptioilta 29 hlöä

Huomionarvoista vertaistuen kehittämistoimintaa on Lauantaiklubilla, joka kokoaa parin 
viikon välein kouluikäisiä perheineen Helsingissä nuorisotalolle. Osallistujia on ollut 20 - 80 
henkilöä, ja aikuisista suurempi osa oli miehiä kuin naisia. Kouluikäisille oli tarjolla sählyä, 
kädentaitoa, kiipeilyä ja hengailua. Vanhemmat olivat mukana toiminnassa, keskustelivat 
keskenään ja osallistuivat yhteisen aterian valmistukseen. Saadun palautteen mukaan 
Lauantaiklubin toiminta edistää vanhemman ja nuoren välistä vuorovaikutusta ja yhdessä 
tekemistä.

 

Tavoite 10: Toiminta ei lopu millään paikkakunnalla. 
Tulos 10: Toiminta ei loppunut millään paikkakunnalla.

Tavoite 11: Kolme uutta tai tauolla ollutta paikallisryhmää aktivoituu toimimaan. 
Tulos 11: Uusia ryhmiä starttasi kuusi (Lauantaiklubi Helsingissä, Jyväskylän kotimaan 
adoptioryhmä, Porin seudun adoptioryhmä, Oulun seudun adoptioperheet, Kuopion nuor-
ten treffit ja Pirkanmaan adoptioperheiden aamupäiväkerho).

Tavoite 12: Pääkaupunkiseudun metropolialueella ryhmätoimintaan sitoutuneiden jäsen-
ten määrä kasvaa merkittävästi. 
Tulos 12: Pääkaupunkiseudun ryhmätoimintaan sitoutuneiden määrä kasvoi hieman. 
Vuonna 2013 mukana 179 perhettä (+10 %), vuonna 2012 162.

”Tää on ollut huippujuttu! Lapset ovat olleet aivan innoissaan.”

”Kiva, että kerrankin löytyy tekemistä myös pojille.” 

”Mä en olisi koskaan kotona keksinyt tehdä näin hienoa 
valokuvakehystä lapseni kanssa.” 

”Täytyy vissiin lähteä lenkille, että jaksaa lasten kanssa pelata 
sählyä lauantaisin.”

Vanhemmilta tulleita kommentteja: 
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Maatapaamiset 

Maatapaamiset keräävät yhteen tietystä maasta adoptoineet perheet viikonlopun ajak-
si. Tapaamisiin osallistui yhteensä 1500 henkilöä. Täysin vapaaehtoisvoimin järjestettiin 
upeita vertaistukea, tietoa ja iloa tarjoavia tapahtumia ympäri Suomen. Adoptioperheet 
ry tarjosi järjestäjille edellisiä vuosia paremman tuen: koulutusta, neuvontaa, tiedotustu-
kea, vakuutusturvan ja pienen rahallisen avustuksen. Järjestäjille käytännön järjestelyitä 
ja ideoita varten kirjoitettiin ”Maatapaamisten järjestäjän opas”. Kaikkiin maatapaamisiin 
lähetettiin yhteistyöpaketti, joka sisälsi Adoptioperheet-lehtiä, esitteitä ja pienen tsemp-
pilahjan järjestäjille.

• Thai-tapaaminen 29.-30.6.2013 Lappeenranta* 
osallistujia 204, josta aikuisia 109 ja lapsia 95
• Filippiinit-tapaaminen 26.-28.7.2013, Turku 
osallistujia 211, joista aikuisia 106 ja lapsia 105
• Intiainen 2.-4.8.2013 Ylihärmä* 
osallistujia 103, josta aikuisia 56 ja lapsia 47
• Kiina-tapaaminen 10.-11.8.2013 Tampere* 
osallistujia 300, joista aikuisia 170 ja lapsia 130
• Etelä-Afrikka-tapaaminen 16.-18.8.2013 Hyvinkää* 
osallistujia 661, josta aikuisia 378 ja lapsia 283
• Etiopia-tapaaminen 18.-20.10.2013 Saariselkä 
osallistujia 45, josta aikuisia 24 ja lapsia 21
 
Tähdellä*-merkityissä Adoptioperheet työntekijä vieraili.
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Vertaistuki  

 
Yhdistyksellä on loistavat mahdollisuudet vertaistuen tarjoamiseen vapaaehtoisten jär-
jestämän toiminnan kautta. Paikallisryhmät, Perheaikaa.fi ja tapahtumat kokoavat ihmi-
siä yhteen ja mahdollistavat vertaistuen.

Jäsenperheiden ja yli 3100 aikuisjäsenen lisäksi yhdistystä lähellä on tuhansia adoptoituja 
lapsia ja nuoria sekä perheiden läheisiä. Yhdistys on tukenut kohderyhmiin kuuluvia hen-
kilöitä tapahtumissa, sähköpostilla, verkkokeskustelupalstoilla, puhelimitse ja henkilökoh-
taisissa tapaamisissa. Neuvoja annetaan muun muassa adoptioprosessin aloittamisesta, 
edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä sekä autetaan löytämään erilaisia tukipalveluita. 
Toimijoiden laajasta verkostosta löydetään oikea ihminen erilaisiin tarpeisiin ja elämänti-
lanteisiin.

Yhdistys tarjoaa Perheaikaa.fi -sivustolla erilaisten teemallisten ryhmien kautta toteutu-
van keskustelufoorumin, joka ei ole sidoksissa maantieteelliseen sijaintiin ja osa ryhmistä 
on myös ajasta riippumattomia. Hanketta koordinoi Väestöliitto, ja Adoptioperheet ry:stä 
siihen osallistuu henkilökunnan lisäksi vapaaehtoisia. Henkilökunnan roolina on tukea va-
paaehtoisten työtä ja suunnitella erilaisia sisältöjä hankkeeseen.

”Sain kesällä vierailla monissa 
upeissa maatapaamisissa. Kaikissa 
panin merkille kuinka hieno 
mahdollisuus maatapaaminen on 
perheille. Aitoja kohtaamisia, tietoa 
ja kokemuksia adoptiopolun eri 
vaiheista, saman maan ”serkkujen” 
tapaamista, syntymämaan kulttuurin 
vahvistamista ja yhteisöllisyyttä. Ja 
kaikki vapaaehtoisten järjestämänä, 
uskomatonta! Jos pitäisi suositella 
Adoptioperheiden jäsenelle yhtä 
tapahtumaa vuodessa, niin sanoisin, 
että osallistu maatapaamiseen.” 

Anu ”Uppis” Sauliala, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
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Perheaikaa.fi -sivusto 

Väestöliiton Perheaikaa.fi -sivustolla Adoptioperheet tuotti adoptiospesifiä tietoa ja ver-
taistukea. Se otettiin adoptiokentällä hyvin vastaan ja Perheaikaa.fi -sivun adoptio-osuu-
det tavoittivat hyvän osuuden adoptioväestä.

Suosituin toiminto oli adoptionettiluennot. Niissä asiantuntija luennoi 30 minuuttia ja sen 
jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus esittää chatin kautta asiantuntijalle kysymyksiä 30 
minuutin ajan. 

Osallistujat ovat olleet niin adoptio-odottajia ja perheitä kuin läheisiä ja ammattilaisia, 
jotka kohtaavat työssään adoptioperheitä esimerkiksi neuvolassa, varhaiskasvatuksessa, 
koulussa tai erilaisissa auttamispalveluissa. 

Pvm Luennon nimi Luennoitsija Live-osallis-
tujia

Tallenteen 
katselukertoja

3.4. Adoptio-odotus - kasvua vanhemmuuteen Sanna Mäkipää  36 162

28.5. Kiintymyssuhde adoptioperheen arjessa Sanna Mäkipää  26 2671

5.9. Adoptiolapsi päivähoidossa Sanna Mäkipää  36 6933

23.11. Eväitä adoptioperheen läheisille Salla Saarinen  17 1560

Vertaistukea tarjoavia adop-
tiochattejä ohjasivat vapaa-
ehtoiset ja työntekijät noin 
kaksi kertaa kuussa, yhteen-
sä 18 chattia (vuonna 2012: 
10 chattiä). Teemoina olivat 
muun muassa odotus, trau-
mataustan vaikutus, päivä-
hoito, yksinhuoltajuus ja ar-
jen työkalut. Osallistujia oli 
keskimäärin 5,6, yhteensä 
102 henkilöä.

Suljettuja nettiryhmiä järjes-
tettiin vuoden aikana kolme, 
kaksi odottajille ja yksi adop-
tiokeskenmenon kokeneille. 
Ryhmät kestivät noin viisi 
viikkoa, jonka aikana osal-
listujat pääsivät keskuste-
lemaan ohjaajien antamista 
teemoista vertaisten kanssa.

Perheaikaa.fi -toiminta pyöri 
vapaaehtoisten ja työnteki-
jöiden voimin. Vapaaehtoi-
sia oli yhteensä kuusi, joista 
kolme oli uutta. Vuonna 2012 
vapaaehtoisia oli neljä.

”Luento oli loistava! Tuli 
paljon tärkeää asiaa 
myös vanhemman lapsen 
kannalta, joka on aloittanut 
päivähoidon syksyllä.” 

Päivähoito-luennolle osallistunut adop-
tiovanhempi
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Lapset tapasivat toisiaan paikallisryhmissä ja 
koko perheen tapahtumissa. Adoptioperheiden 
toiveita ja tarpeita kartoittavassa tutkimuk-
sessa vuonna 2012 nousi vahvasti esille toive 
adoptoitujen lasten ja nuorten omasta toimin-
nasta. Tähän vastattiin järjestämällä koului-
käisille lomapäiviä Helsingissä ja Tampereella 
sekä antamalla ryhmänvetäjille vinkkejä, miten 
huomioida kouluikäiset toiminnassa. Helsingis-
sä toimiva Lauantaiklubi pilotoi kouluikäisten 
ja perheiden yhteisiä toiminnallisia tapaamisia, 
joissa pääsi pelaamaan sählyä, askartelemaan, laittamaan ruokaa ja tapaamaan tuttuja. 
Lauantaiklubi veti paljon väkeä ja sai kiitosta vanhemman ja nuoren vuorovaikutuksen 
parantamisesta, kun yhteinen sävel löytyi toiminnan kautta. Lauantaiklubi veti poikkeuk-
sellisen hyvin miespuolisia osallistujia.

Tavoite 13: Perheaikaa.fi -hankkeeseen tulee mukaan uusia vapaaehtoisia. 
Tulos 13: Perheaikaa.fi -hankkeeseen tuli mukaan kolme uutta vapaaehtoista.

Tavoite 14: Kartoitetaan yhteistyömahdollisuudet aikuisten adoptoitujen järjestöjen 
kanssa. 
Tulos 14: Aikuisten adoptoitujen järjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä adoptioverkostos-
sa, adoptiolautakunnan täysistunnossa ja tarjoten Kotolasta tiloja heidän tapaamisiinsa.

PERUSJÄRJESTÖTYÖ
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta

Uusi adoptiolaki astui voimaan 1.7.2012 ja sen vaikutukset alkoivat realisoitua vuoden 
2013 aikana. Uusia teemoja olivat muun muassa jälkipalvelu (neuvonta adoption vahvista-
misen jälkeen) ja avoin adoptio Suomessa syntyneiden lasten osalta (adoptiolapsen oikeus 
pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaan). Adoptioperheet ry oli edustettuna adoptiolau-
takunnan täysistunnoissa.

”Sain kuulla olevani 
kerrankin hyvä jossakin”

”Tuntui kotoisalta, tiesi, että 
toinenkin on adoptoitu”
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Adoptioperheet ry vaikutti muun muassa seuraaviin ajankohtaisiin teemoihin toimintavuo-
den aikana: 

• lastensuojelun ennalta ehkäisevään työhön panostaminen,
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen äitiysneuvolaopas
• YT-neuvottelut ja adoptio-odottajien rinnastaminen raskaana olevaan työntekijään
• Kelan asiakasraatityöskentely
• vakuutusturva lapsen hakumatkan aikana
• institutionaalinen rasismi koulussa ja harrastuksissa
• kolmiportaisen tuen saatavuus
• erityisopetuslaki ja s2-opetus
• osittainen/joustava hoitoraha
• kotihoidontuen jakaminen äidin ja isän kesken
• adoptiotuen taso kansainvälisessä adoptiossa.

Oman vaikuttamistyön lisäksi yhdistys osallistui tiiviisti Kaikkien perheiden Suomi -vai-
kuttamishankkeen käynnistämiseen yhdessä Monimuotoiset perheet -verkoston muiden 
toimijoiden kanssa (ks. kohta Osallistuminen muihin projekteihin).

Tavoite 15: Edistytään konkreettisesti adoptioperheiden perhevapaiden tasa-arvoistu-
misessa muihin lapsiperheisiin verrattuna. 
Tulos 15: Adoptioperheiden perhevapaat eivät tasa-arvoistuneet suhteessa muihin lapsi-
perheisiin hallitusohjelmakirjauksesta huolimatta.

Tavoite 16: Herätetään keskustelua adoptiotuen riittävyydestä kustannusten noustua. 
Kenialle pitää saada oma tukiluokka sen muita kontakteja selvästi korkeampien kulujen 
vuoksi. 
Tulos 16: Adoptioperheet ry koordinoi työryhmää, joka valmisteli adoptiolautakunnan 
täysistunnon esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle adoptiotukien korottamisesta.

Neuvonta ja ohjaus

Yhdistys neuvoi yhteydenottajia, ilman ajanvarausta ja myös virka-ajan ulkopuolella. Ky-
selyitä tulee puhelimitse, sähköpostitse, www-sivujen palautelomakkeen kautta ja henki-
lökohtaisesti yhdistyksen toimistolla, tapahtumissa, Educa- ja Maailma kylässä -messuilla 
jne. Kysymyksiä tulee kaikenikäisiltä adoptoiduilta, adoptiota suunnittelevilta, adoptio-
vanhemmilta, perheiden läheisiltä, ammattilaisilta ja viranomaisilta. Kaikille vastataan ja 
tarvittaessa ohjataan muun avun tai tuen piiriin.

Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen

Osa jäsenkunnasta ei halua tai voi itse olla aktiivisena tekijänä. Heidän osallistumismah-
dollisuuksistaan huolehdittiin järjestämällä tapahtumia eri puolilla Suomea. Tapahtumien 
hintataso pidettiin hyvin alhaisena, jotta jokaisella kiinnostuneella olisi mahdollisuus osal-
listua. Useiden tilaisuuksien aikana järjestettiin lastenhoito, joka mahdollistaa erityisesti 
yksinhuoltajien osallistumisen. Pariskunnistakin molemmat osallistuvat todennäköisem-
min, kun lastenhoito on järjestetty. 

Tavoite 17: Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan suunnittelu aloitetaan. 
Tulos 17: Adoptoitujen lasten ja nuorten oma toiminta käynnistyi 2013.
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TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Vuonna 2012 aloitetun jäsenlehtiuudistuksen jälkeen haluttiin nostaa myös muu 
viestintä samalle tasolle. Yhdistyksen graafinen ilme uudistettiin ja yhtenäis-
tettiin. Sähköisten kanavien merkitys kasvaa edelleen ja niihin satsattiin 2013 
enemmän, mutta myös perinteiset paperiset tervehdykset uudistettiin lisäämäl-
lä visuaalisuutta ja muuttamalla viestintää räätälöidymmäksi kohderyhmittäin.   
 
Yhdistyksellä oli käytössään 2013 jäsenlehden lisäksi verkkosivut, lehti, sähköpostit, face-
book-sivu, sähköiset kuukausitiedotteet jäsenille, sähköiset tiedotteet vapaaehtoisille ja 
noin neljä kertaa vuodessa sidosryhmille, sekä paperiset kirjeet. 

Tavoite 18: Yhdistyksen nettisivut uudistetaan. 
Tulos 18: Uudistetut sivut julkaistiin marraskuun alussa. 

Tavoite 19: Media- ja viestintästrategia päivitetään. 
Tulos 19: Järjestösihteeri työsti media- ja viestintästrategian ensimmäisen version. Sen 
kehittämistä jatketaan. 

Järjestölehti Adoptioperheet

Adoptioperheet-lehti on ollut vuodesta 2012 Suomen ainoa adoptioon keskittyvä lehti. Sen 
artikkelit tarjoavat niin lukijoilleen kuin tekijöilleen yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Adop-
tiospesifin tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen on tärkeää niin adoptioperheille kuin 
ammattilaisillekin. 

Lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden vastaavana päätoimittajana toimi yhdistyksen toimin-
nanjohtaja. Lehden koordinoinnista vastasi vuorotellen yksi työntekijöistä, mutta taitto ja 
tekstien viimeistely ja otsikointi oli ulkoistettu. Lehden toimittamiseen osallistui vapaaeh-
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toisten muodostama, pääasiassa internetissä keskusteleva lehtiryhmä. Lehtiryhmälle jär-
jestettiin oma koulutus- ja ideointipäivä huhtikuussa, ja uusia lehtiryhmäläisiä rohkaistiin 
mukaan toimintaan.

Vuonna 2013 lehden teemat olivat 1) Miehen odotus ja vanhemmuus, 2) Ihana, kamala 
arki, 3) Kotimaan adoptiot ja 4) Yhdessä adoptiopolulla vauvasta vaariin. 

Lehteä kehitettiin siihen suuntaan, että se toimisi aikuistuvien adoptoitujen tukena ja 
tiedotuskanavana. Tässä tehtiin yhteistyötä ruotsin- ja suomenkielisten aikuisille adoptoi-
duille suunnattujen yhdistysten kanssa. Kotimaasta adoptoineita ja adoptoituja tuetaan 
lehden välityksellä ja osa lehden jutuista kohdistetaan suoraan heille. Kolmoslehti kes-
kittyi kokonaan kotimaan adoptioon ja siinä aloitettiin kotimaa-artikkelien sarja. Odotta-
japalstalla vuorottelevat kotimaan ja kansainväliset adoption odottajat. Yksi lehdistä oli 
omistettu miesnäkökulmalle ja yksinhakijoille oli kohdennettua materiaalia. 

Tavoite 20: Jäsenistön tyytyväisyys lehteen pysyy vuoden 2012 tasolla. 
Tulos 20: Vuonna 2012 lehteä kuvailtiin mm. näin: ” Onnistunut, asiapitoinen ja vertais-
tuki.  KIITOS!”, ” Raikas, huoliteltu, kiinnostava.”, ”Tietopuoli ja asiasisältö, tutkimus ja 
kokemus kohtasivat”. Ja vuonna 2013 kuvailtiin lehteä sanallisesti näin: ” Ulkoasultaan 
erittäin hyvä, myös rakenne toimii”, ”kaunis, houkutteleva, lämminhenkinen”, ”asialli-
nen, tarpeellinen, hyvä”. Vuonna 2013 otettiin käyttöön numeerinen arviointikriteeri ja 
kahden kyselyn perusteella lehti sai kokonaisarvosanakseen 4,5 (asteikolla 1 huonoin, 5 
paras). 

Tavoite 21: Madalletaan uusien toimijoiden kynnystä tulla mukaan lehtityöhön julkaise-
malla aiheeseen liittyvää materiaalia. 
Tulos 21: Uusille nettisivuille tuotiin esimerkkejä lehtiryhmän toiminnasta, jäsenkirjeissä 
ja vapaaehtoisten kirjeissä kerrotaan tarjolla olevista erilaisista tehtävistä, lehden ”Huip-
putyyppi”-palstalla esitellään lehtityöhön osallistuneita. Lehtityö vetää hyvin kiinnostu-
neita vapaaehtoisia.

Aineistot

Yhdistyksen jäsenlehtiä postitetaan laajasti perusesitteen sekä 
Perheaikaa.fi -esitteen kanssa muun muassa 
lapsettomuusklinikoille, adoptioneuvonnananta-
jille, adoptiopalvelunantajille ja adoptiovalmen-
nusryhmille, jotta potentiaaliset uudet jäsenet 
löytäisivät vertaistuen ja muun yhdistyksen toi-
minnan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Kouluopasta jaettiin Educa-messuilla kasvatus-
alan ammattilaisille yhdessä adoptioaiheisten 
lastenkirjojen kanssa. 

Tavoite 22: Esite päivitetään suomeksi ja 
käännetään ruotsiksi. 
Tulos 22: Perusesite yhdistyksestä on tuotettu 
uudestaan suomeksi sekä käännetty ruotsiksi 
ja englanniksi. 
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Julkaisut

Yhdistys on julkaissut oppaat Adoptiolapsi päivähoidossa, Adoptivbarnet i dagvården ja 
Adoptiolapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa -lehti 
ilmestyi jäsenlehtenä tammikuussa 2013 ja siitä otettiin tavallista suurempi painos, jota jaet-
tiin Educa-messuilla noin 500:lle kasvatusalan ammattilaiselle ja jäsenten kautta kouluihin.  
Päivähoito-opas päivitettiin ja julkaistiin pdf:nä verkossa, josta se on ilmaiseksi katsotta-
vissa tai tulostettavissa.  Lisäksi yhdistys tuotti oppaan adoptioperheiden läheisille.

Tavoite 23: Hankitaan rahoitus Adoptiolapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa ja 
Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa -aineistojen kääntämiseksi ruotsin kielelle. 
Tulos 23: Rahoitusta hankkeeseen ei saatu. 

Tavoite 24: Lisätään julkaisujen aineistoa nettiin. 
Tulos 24: Suomenkielinen päivähoito-opas sekä uusi Läheisen opas löytyvät nettiversioi-
na.

Verkkoviestintä

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto myönsi apurahan verkkosivujem-
me uudistamiseen. Tekniset toteuttajat kilpailutettiin vuoden 2012 puolella, ja sivujen 
suunnittelutyö käynnistyi vuoden 2013 alusta. Uusi tekninen päivitystyökalu mahdollis-
taa yhdistyksen itse tuottaa ja lisätä monipuolisemmin sisältöä. Uudistuksessa on pyritty 
huomioimaan adoptioperheet, perheitä kohtaavat ammattilaiset ja media. Tärkeimpänä 
uudistuksena on sähköisen materiaalipankin perustaminen, jonne voidaan nyt tuottaa li-
sää materiaalia vapaaseen käyttöön. 

Verkkosivut ovat tärkein kontaktikanava uusille jäseniksi liittyjille ja ensitiedon hakijoille. 
Lisäksi ne ovat tärkeä kanava viestiä yhdistyksen omasta toiminnasta ja adoptiotahojen 
järjestämistä tapahtumista. 

Yhdistyksen internetsivuilla oli vuonna 2013 yhteensä 16.188 yksilöityä kävijää (2012: 
17.965, 2011: 19.100). Uusia kävijöitä oli jälleen 55 prosenttia (vuonna 2012: 55 %). Van-
hoilla sivuilla suosituimmat sivut olivat etusivu, tietoa adoptiosta ja linkit. Uusituilla sivuil-
la, jotka ovat rakenteeltaan erilaiset, suosituimmat sivut olivat julkaisusta marraskuussa 
vuoden loppuun asti etusivu, adoptiotietosivu ja sähköinen kalenterisivu. 
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Yhdistyksen sivuille löydettiin edellisten vuosien tapaan parhaiten Google-hakukoneen 
kautta (54 %), suoraan sivuille löysi 27 % ja facebookin kautta noin 4 %. Yleisimmin käy-
tettyjä hakusanoja olivat ”adoptioperheet”, ”adoptio” ja ”Adoptioperheet ry”. 

Perheaikaa.fi -sivustolle tuotettiin asiantuntijaluentoja, chatteja erilaisista adoptiotee-
moista ja kolme suljettua ryhmää. Perheaikaa -toiminnot ovat yksi kanava tarjota osal-
listumismahdollisuuksia ja tietoa tasapuolisesti sekä adoptioperheille että ammattilaisille 
(lisää Perheaikaa-toiminnasta Vertaistuki-osiosta).

Facebook toimii nopeana viestintäkanavana ja sen käyttöä lisättiin entisestään. Päivittäjiä 
on nyt useampia, joten tuotamme enemmän sisältöä kuin aiemmin. Suurimman peiton 
saavat yleiset perheisiin liittyvät aiheet, mutta eniten liikettä tykkääjien keskuudessa saa-
vat lapsen ymmärtämiseen liittyvät päivitykset (ks. liite). Facebookia hyödynnetään eri-
tyisesti tiettyjen vapaaehtoisryhmien yhteydenpidossa ja ideoinnissa suljetuissa ryhmis-
sä. Paikallisten vertaisryhmien vetäjiä on kannustettu käyttämään toiminnan tukena omia 
suljettuja facebook-ryhmiä. Tykkääjistämme 88 % on naisia ja 44 % 35 - 44-vuotiaita, 
eli käyttäjämme ovat vanhempia kuin facebookin keskiarvo. Yli 70 % tykkääjistämme on 
muualta kuin pääkaupunkiseudulta, myös ulkomailta. 

Tavoite 25: Yhdistyksen nettisivuille perustetaan avoin materiaalipankki. 
Tulos 25: Materiaalipankki perustettiin ja kaikki materiaali on vapaasti ladattavissa ja 
katsottavissa maksutta ja ilman salasanoja.

Tavoite 26: Yhdistyksen nettisivujen toi-
minnallisuutta parannetaan.  
Tulos 26: Kysyimme jäsenistöltä käytet-
tävyyden parantumisesta ja saimme kes-
kiarvoksi 3,9 (1 huonoin – 5 paras).  Alin 
annettu arvosana oli 3. Uudistetun sivuston 
ulkonäöstä pidettiin, 90 % antoi arvosa-
naksi 4 tai 5. Sanallisesti uudistusta arvi-
oitiin mm. näin: ” Selkeys. Sivut vaikuttaa 
ammattilaisten tekemiltä ja nykyaikaisilta 
nettisivuilta.”, ”Selkeä rakenne, joka on 
mietitty käyttäjän näkökulmasta”. 

Tavoite 27: Facebook-tykkääjien määrä tuplaantuu vuoden 2013 aikana. 
Tulos 27: Vuoden 2012 lopussa tykkääjiä oli 389, ja vuonna 2013 lopussa 657 (+69 %).

Ammattilaisille tiedottaminen

Adoptioperheet välitti tietoa asiantuntijoilta perheille ja perheiden kokemusasiantunte-
musta ammattilaisille, sillä tietotason kasvaminen lisää adoptioperheiden hyvinvointia. 
Tapasimme opiskelijoita ja ammattilaisia vuoden aikana Educa-messuilla ja kasvatusalan 
ammattilaisia myös Turussa Maailma koulussa -seminaarissa, Varhaiskasvatusmessuilla 
ja OKL:n Materiaalitorilla opiskelijoita. Yhdistys oli mukana Maailma kylässä -festivaalilla 
toukokuussa. 

Yhdistyksellä on tärkeä rooli viestiä myös luovuttavien maiden ammattilaisille kertoen 
niistä mahdollisuuksista, joita lapsilla ja nuorilla on vertaistukeen uudessa kotimaassa.  

”Selkeä rakenne, joka 
on mietitty käyttäjän 
näkökulmasta.”

”Sivut vaikuttavat 
ammattilaisten tekemiltä ja 
nykyaikaisilta nettisivuilta.”
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Vuonna 2013 esittelimme toimin-
taamme  eteläafrikkalaisille ja in-
tialaisille lastensuojeluammattilai-
sille. 

Tavoite 28: ”Adoptoitu lapsi ja 
nuori koulussa” -teemalehti tavoit-
taa 500 opettajaa. 
Tulos 28: Educa 2013-messuilla 
jaettiin 520 kpl lehtiä opettajille ja 
alan opiskelijoille. Lisäksi opasta 
tilattiin jäsenten toimesta omaan 
kouluun ja opettajalle vietäväksi.

Tavoite 29: ”Adoptiolapsi neuvo-
lassa ja kouluterveydenhuollossa” 
-opas käännetään ruotsiksi. 
Tulos 29: Tehtävään ei ole saatu 
rekrytoitua vapaaehtoista eikä 
hankkeeseen saatu rahoitusta.

Tavoite 30: Varmistetaan yh-
teistyökumppanien kanssa, että 
kuntien sosiaalityöntekijöillä on 
adoptiolakimuutoksesta riittävästi 
tietoa. 
Tulos 30: Adoptioperheet ry tie-
dotti lakimuutoksesta ja omasta 
toiminnastaan kuntien sosiaali-
työntekijöitä kahdella kirjekierroksella sekä välittämällä jäsenistön kautta kutsua Valvi-
ran adoptiokoulutukseen.

Kirjasto

Yhdistyksellä on laaja adoptioaiheinen kirjastokokoelma. Vuonna 2013 keskityttiin hankki-
maan kirjoja, jotka hyödyttäisivät aloitettua Diagnoosittomat-hanketta. 

Tavoite 31: Hankitaan yhteensä 10 kirjaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi niin sano-
tusta special needs -adoptiosta ja vanhempana adoptoitujen lasten vanhemmuudesta. 
Tulos 31: Kirjastoa täydennettiin kirjoilla special needs -adoptiosta ja vanhempana adop-
toitujen lasten vanhemmuudesta.

Muu viestintä

Tiedotusvälineitä avustettiin jakamalla tietoa adoptiosta ja etsimällä haastateltavia lehti-
haastatteluihin sekä TV- ja radio-ohjelmiin. Perheille on netissä tarjolla mediaohjeistus ja 
se toimitetaan lisäksi kaikille, joilta yhdistys pyytää mediayhteistyötä. Nettisivuille lisättiin 
lomake, jolla perhe voi kertoa olevansa käytettävissä haastatteluun.

Yhdistyksen jäseniä ja muita adoptiotahoja palvellaan ilmoittamalla laajasti myös muiden 
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järjestäjien tilaisuuksista lehdessä ja yhdistyksen verkkokalenterissa ja sähköisissä jä-
sentiedotteissa. 

Tavoite 32: Nettisivuille tehdään uudistettu osio mediayhteistyöstä. 
Tulos 32: Medialle on luotu oma osio, jonne on kerätty olennaisia tietoja adoptiosta. 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
Uutta toimintaa

Yhdistys teetti vuonna 2012 kehittämistutkimuksen jäsenistön tarpeista sekä vapaaeh-
toisten palautteen pohjalta tehdyn tiekartan, joiden pohjalta kehitettiin toimintaa 2013 
keskittyen kehittämään kohderyhmien tarpeista nousevia konsepteja. 

Adoptioperheiden ja Monikulttuuriyhdistys Familia Clubin yhteinen toimisto edesauttaa 
yhteistyön lisäämistä. Yhteistyössä järjestettiin kaksi kertaa Kenian ja kerran Kiinan kult-
tuuripäivä. Tavoitteena oli muun muassa tukea adoptoitujen lasten kulttuuri-identiteettiä 
ja tutustuttaa perheitä toisiinsa yli yhdistysrajojen molemminpuolisen ilon ja hyödyn mer-
keissä.

Tavoite 33: Pilotoidaan kulttuuripäivien malli yhteistyöjärjestön kanssa. Järjestetään 
viisi yhteistä päivää adoptio-, maahanmuuttaja- tai kahden kulttuurin perheiden kanssa. 
Tulos 33: Järjestettiin kolme kulttuuripäivää. Jatkokehittelyä tarvitaan, sillä tähän tapah-
tumamuotoon vapaaehtoisten on ollut vaikeampi tulla mukaan kuin yhdistyksen muihin 

Tunnelmia ensimmäisestä kulttuuripäivästä.
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toimintoihin. 

Tavoite 34: Suomesta adoptoineiden perheiden tarpeita kartoitetaan kyselyllä. 
Tulos 34: Kysely päätettiin suunnata toimintavuonna ammattilaisille. Kyselyn tulokset 
esiteltiin kotimaa-aiheissa lehdessä 3/2014.

Järjestön hallinnoimat projektit

Diagnoosittomat-hanke käynnistyi Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön rahoittamana. 
Projektissa kehitettiin vertaisammattilaisuuteen pohjautuva malli adoptio-odottajille ja 
adoptioperheille traumatisoituneiden ja kiintymyssuhteissaan vaurioituneiden lasten kas-
vun tukemiseksi. 

Kouluikäisten lasten adoptioperheille järjestettiin keväällä yhdistyksen tiloissa viiden ta-
paamisen sarja, jossa käytiin vertaisammattilaisten johdolla keskustelua lapsen taustan 
merkityksestä haastavaan käytökseen, koko perheen kiintymyssuhteista, vanhempien pa-
risuhteen merkityksestä perheen hyvinvoinnille, käytännön kokemuksista arkielämässä, 
traumatisoituneen lapsen ymmärtämisestä ja hoidon hyvistä käytännöistä. Pilottiryhmän 
kokemusten myötä tiivistetään odottajille kahden kerran kokonaisuus. Osiot toistettiin 
syksyllä Tampereella. Perheiden valmennusryhmiin osallistui 24 aikuista (ja 8 lasta), odot-
tajaryhmiin 60 aikuista. 

Hanketta tukevaa tietoa tuotettiin artikkelisar-
jan muodossa jäsenlehdessä vuoden mittaan.  

Tavoite 35: Pilotoidaan Helsingissä ja Tampe-
reella valmennus adoptio-odottajille ja -van-
hemmille. 
Tulos 35: Helsingissä ja Tampereella järjes-
tettiin sekä adoptioperheiden että -odottaji-
en valmennukset. Helsingin perheryhmä oli 
suunnattu kouluikäisten lasten vanhemmille ja 
Tampereen perheryhmä kahden vuoden aika-
na lapsen saaneille perheille. Perheryhmien pi-
tuus oli viisi tapaamista ja odottajailtojen kaksi 
tapaamista, yhteensä 15 tilaisuutta.

Tavoite 36: Diagnoosittomat-hankkeessa pi-
lotoidaan sähköisen median kanavia tukemaan 
tapaamisten kautta tapahtuvaa valmennusta. 
Tulos 36: Perheaikaa.fi -hankkeen suljettujen ryhmien työkalu ei ollut käytettävissä pi-
lottiryhmän käynnistyessä, joten kokeilu siirtyi myöhempään ajankohtaan. 

Osallistuminen muihin projekteihin

Adoptioperheet ry osallistui aktiivisesti Perhenetti-hankkeeseen (ks. kohta Vertaistuki). 

Monimuotoiset perheet -verkosto aloitti Kaikkien perheiden Suomi (2013 - 2016) -hank-
keen Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Adoptioperheet ry on yksi verkoston kymme-

”Ammattilaiselta tuli 
asioita mitä oikeesti pysty 
käyttään kotona hyväks. 
Niinku ymmärsi et se 
ongelma näyttää tältä, 
mutta se syy on täällä. 
Mutta siinä vertaistuessa 
helpottaa et tän asian 
kanssa ei olla yksin.”

mies, Tampereen ryhmä
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nestä taustajärjestöstä. Hanketta hallinnoi Sateenkaariperheet ry. 

Hankkeen tavoitteena on perheiden moninaisuutta koskevan tiedon kerääminen ja työ-
kalujen kehittäminen uuden tiedon synnyttämiseksi. Tieto koostetaan yhteen julkaisuiksi 
päättäjille ja perheitä kohtaaville ammattilaisille. Lisäksi tavoitteena on perheitä koskevan 
innovatiivisen vaikuttamisen tapojen kehittäminen ja toteuttaminen. 

Hankkeen keskeisiksi perhepoliittisiksi viesteiksi määriteltiin syksyllä 2013:
• Perhevapaajärjestelmä huomioi monimuotoiset perheet
• Perheet saavat enemmän tukea ja apua moninaisten elämäntilanteiden kohdatessa
• Lapsille voidaan varmistaa oikeus tavata sosiaalisia vanhempia
• Perheille tarjotaan psyykkistä tukea kriisin kohdatessa ja kriisien jälkihoitoon kiin-
nitetään riittävää huomiota
• Taloudellisten etuuksien rakenteelliset epäkohdat korjataan siten, että monimuo-
toisten perheiden taloudellinen toimeentulo turvataan samalla tavalla kuin muidenkin 
perheiden.

Adoptioperheiden oma tavoite, jota hanke osaltaan edistää, liittyy kansallisen adoptio-oh-
jelman aikaan saamiseen.

Tavoite 37: Osallistutaan Kaikkien 
perheiden Suomi -hankkeeseen 
aktiivisesti. 
Tulos 37: Toiminnanjohtaja osallistui 
Kaikkien perheiden Suomi -hank-
keen johtoryhmän ja vaikuttamis-
työryhmän kokouksiin.

JÄSENET
Adoptiokentällä tapahtuneet muu-
tokset näkyvät uusien liittyjien mää-
rissä. Jäsenmäärä pysyi ennallaan, 
vaikka edustamme Suomessa kas-
vavaa kohderyhmää. Yhteydenotto-
jen määrä tai edunvalvonnan tarve 
ei vähentynyt toimintavuoden aika-
na. Jäsenyys on kuitenkin muuttu-
nut, sitoutuminen on aikaisempaa 
tarvelähtöisempää ja yhdistykseen 
kuulutaan niin kauan kuin siitä on 
itselle tai omalle perheelle suoraa 
hyötyä. Yhdistyksen jäsenmäärä on 
aikaisemmin kasvanut voimakkaasti, 
mutta vuonna 2013 nousu oli hyvin 
maltillista. Vuoden 2013 lopussa jä-
senluku oli 3148 jäsenmaksun mak-
savaa aikuisjäsentä.  (2012: 3117, 
2011: 3075, 2010: 2832, 2006: 2622, 
2002: 960). 
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Jäsenmaksu oli 37 euroa, yhden aikuisen perheen alennettu jäsenmaksu 25 euroa ja kan-
natusjäsenmaksu 60 euroa.

Eroamisen syinä nousee esiin kaksi ylitse muiden: adoptioprosessien keskeytyminen sekä 
adoptoitujen lasten kasvaminen aikuisiksi ja kotoa muutto. Eroavia jäseniä pyydetään 
vastaamaan anonyymiin kyselyyn ja antamaan palautetta. Hallitus käsittelee saadun pa-
lautteen yhdessä henkilökunnan kanssa.

Yhdistys pyrkii edelleen tavoittamaan kaikki uudet adoptioperheet. Yritämme lisäksi ta-
voittaa adoptioperheitä, jotka eivät aikaisemmin ole liittyneet jäseniksi.  Osa pitkään odot-
taneista keskeyttää prosessin tai heillä tulee ikäraja vastaan, silloin kuuluminen yhdistyk-
seenkään ei ole enää ajankohtaista. Suomesta adoptoivat perheet ovat edelleen ryhmä, 
jonka tavoittaminen on osoittautunut haasteelliseksi. 

Tavoite 38: Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa.  
Tulos 38: Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 31 henkilöllä (+1 %).  

Tavoite 39: Kotimaan adoptiosta kiinnostuneiden jäsenten määrää seurataan. 
Tulos 39: Uusia jäseniä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita kotimaan adop-
tiosta, on ollut seitsemän prosenttia liittyneistä.

Tavoite 40: Jäsenhankintaa tehdään tehostetusti maaryhmien tapaamisissa jo aikai-
semmin adoptoineiden perheiden tavoittamiseksi. 
Tulos 40: Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori vieraili kesällä 2013 neljässä maatapaa-
misessa, ja siellä tavattiin henkilökohtaisesti adoptioperheitä, jaettiin materiaalia ja ker-
rottiin monipuolisista toiminta- ja osallistumismahdollisuuksista.

HALLINTO
Yhdistys uudisti taloussäännön ja aloitti hallinto-ohjesäännön uudistamisen.

Toimitilat

Yhdistys muutti kesällä 2012 uusiin toimitiloihin Helsingin keskustassa yhdessä Monikult-
tuuriyhdistys Familia Clubin ja Sateenkaariperheiden kanssa. Yhdistyksellä on käytössään 
kaksi toimistohuonetta sekä muiden vuokralaisten kanssa jaetut monipuoliset kokoontu-
mis- ja koulutustilat. Tiloja tarjottiin ryhmille kokoontumiseen sekä yhteistyöjärjestöjem-
me käyttöön. 

Yhdistyksen toimistolle voi tulla keskustelemaan, lainaamaan kirjoja kirjastosta tai osta-
maan yhdistyksen myymiä tuotteita. Tammi-joulukuussa Kotolassa oli yhteensä 15.800 
kävijää, viime vuoden syys-joulukuussa kävijöitä oli yhteensä 5.800. Adoptioperheiden 
osuus tammi-joulukuun kävijöistä oli 819, joista lapsia 174. Adoptioperheiden tilaisuuksien 
määrä Kotolassa oli 62 kappaletta. 

Tavoite 41: Tilojen käyttöaste kasvaa vuodesta 2012. 
Tulos 41: Vuonna 2012 kävijöitä oli syys-joulukuussa yhteensä 361 henkilöä, eli keski-
määrin 90 henkilöä kuussa. Tänä vuonna kävijöitä on ollut hieman vähemmän, keski-
määrin 82 henkilöä per aktiivinen toimintakuukausi.  Tilojen käyttöastetta on nostettu 
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viimevuotisesta antamalla Adoptioperheiden vuoroja yhteisistä tiloista muiden yhteistyö-
kumppanien käyttöön keskimäärin neljä iltaa kuukaudessa.

Tavoite 42: Tilojen kuukausikohtainen kävijämäärä kasvaa vuodesta 2012. 
Tulos 42: Tavoitteessa on onnistuttu. Viime vuonna Kotolassa kävijöitä oli noin 1.450 
kuukaudessa, tänä vuonna se on ollut keskimäärin 1.580 kävijää per aktiivinen toiminta-
kuukausi. 

Luottamushenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen kuului pu-
heenjohtaja, viisi varsinaista jäsentä ja 
kaksi varajäsentä. Hallituksen kokouksia 
pidettiin kahdeksan.

• Lilly Korpiola, hallituksen puheen-
johtaja, Helsinki
• Salla Saarinen, hallituksen vara-
puheenjohtaja (varajäsen), Helsinki
• Anne Heinonen, Huittinen¨
• Päivi Kekki (varajäsen), Helsinki
• Kati Nordlund-Luoma, Pori 
• Sari Pentikäinen, Helsinki
• Pauliina Pulkkinen, Helsinki
• Jaana Torseke, Helsinki

Tavoite 43: Luottamushenkilöille ja 
henkilökunnalle järjestetään yhteinen 
kehittämispäivä.Tulos 43: Aikataulujen 
yhteensovittamattomuuden vuoksi ke-
hittämispäivä elokuussa peruuntui.

Henkilökunta

Yhdistyksellä oli palveluksessa vakituisissa työsuhteissa osa-aikainen järjestösihteeri Lot-
ta Ventelä (työaika 85 %), vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Anu ”Uppis” Sauliala ja 
toiminnanjohtaja Anu Uhtio. 

Lisäksi yhdistyksessä työskenteli osa-aikainen ja määräaikainen järjestötyöntekijä Ritva 
Karhu, tuntipohjaisesti kotimaan adoptio -selvitystyössä Piia Vanhatalo sekä harjoittelijat 
Riikka Ruth (Helsingin yliopiston tukema palkallinen harjoittelu) ja Mikko Immonen (pal-
katon harjoittelu, Laurea).

Taloushallinto ja varainhankinta

Yhdistyksen taloushallinnon ohjesääntö uudistettiin toimintavuoden aikana.

Suurimmat tulonlähteet olivat Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus (141.000 €), jä-
senmaksut (55.000 €) ja eri tahoilta saadut palkkatuet (29.000 €). Yhdistys sai 10.000 
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euron lahjoitukset Kordelinin sekä Sakari ja Päivikki Sohlbergin säätiöiltä ja Helsingin kau-
pungilta 7.000 euron järjestöavustuksen. Vuoden 2013 tilikauden ylijäämä oli 2.537 euroa.

Verkostoituminen

Yhdistys teki yhteistyötä kaikkien adoptiotahojen kanssa: Helsingin kaupunki / Sosiaali-
virasto / Adoptiotyöryhmä, Interpedia ry, Pelastakaa Lapset ry, Yhteiset Lapsemme ry, 
adoptiokuraattori ja adoption keskusviranomainen sekä adoptiolautakunta Valvirassa. 

Edunvalvontatyötä tehtiin yhteistyössä useiden järjestöjen kanssa, muun muassa suomen-
kielisten ja ruotsinkielisten adoptoitujen aikuisten yhdistysten kanssa (Aikuiset adoptoidut 
ry, Kansainvälisesti adoptoidut aikuiset ry, Adopterade Finland rf ja Vuxna Internationellt 
Adopterade i Finland rf) sekä Suomen Monikkoperheet, Lapsettomien yhdistys Simpukka, 
Perhehoitoliitto, Suomen Uusperheiden liitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, KÄPY 
– Lapsikuolemaperheet, Sateenkaariperheet, Suomen nuoret lesket ja Monikulttuuriyh-
distys Familia Club -yhdistysten muodostaman verkoston kesken (Monimuotoiset perheet 
-verkosto). Monimuotoiset perheet –verkosto aloitti yhteisen projektin Kaikkien perheiden 
Suomi. Perhenetti-hankkeen pääyhteistyökumppani on Väestöliitto. Molemmat kehittä-
misprojekti kuuluivat RAY:n Emma ja Elias -ohjelmaan.

Adoptioperheet ry kuuluu jäsenenä Kehitysyhteistyön palvelukeskukseen Kepaan ja Las-
tensuojelun Keskusliittoon. Jäsenyys pohjoismaisessa adoptiojärjestöjen verkostossa 
(Nordic Adoption Council) antaa loistavat mahdollisuudet kehittää toimintaa yhteistyössä 
ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten ja islantilaisten toimijoiden kanssa.  Lisäksi yh-
distys on Sosiaalialan työnantajat ry:n jäsen.

Tavoite 44: Nordic Adoption Councilin hallitus kokoontuu Suomessa. 
Tulos 44: Aikataulujen yhteensopimattomuuden vuoksi Suomessa pidettävä NAC-halli-
tuksen kokous peruuntui tammikuussa 2013.

KOULUTUS 
Järjestön omiin työntekijöihin kohdistuva

Yhdistys suhtautuu erittäin positiivisesti työntekijöiden kouluttautumiseen. Toiminnanjoh-
taja suoritti järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinnon (Omnia) ja jatkoi järjestöjohtami-
sen jatkokoulutukseen (Humak). Järjestösihteeri jatkoi 2,5-vuotisessa oppisopimuskoulu-
tuksessa (AEL).

Tavoite 45: Työntekijöille laaditaan koulutussuunnitelmat.  
Tulos 45: Koulutussuunnitelmista keskusteltiin, mutta kirjallisia suunnitelmia ei laadittu 
joko kesken olevien koulutusten tai vielä selkiytymättömien suunnitelmien vuoksi.

Jäsenistöön ja luottamushenkilöihin kohdistuva

Jäsenistölle tarjottiin mahdollisuutta kouluttautua yhdistyksen omien koulutusten lisäksi 
Perhenetti-ohjaajiksi.
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Ulkopuoliseen ammattihenkilöstöön kohdistuva

Yhdistys oli tuoreen kouluoppaan kanssa esillä Educa-messuilla vieden tietoa opettajille ja 
muille kouluissa työskenteleville.

Tavoite 46: Pidetään Educa-messuilla luento tai info adoptiolasten koulunkäynnistä. 
Tulos 46: Educa-messuilla tavoitettiin 520 opettajaa. Luennon tai infon pitämisestä luo-
vuttiin panostaen henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vaikuttaminen kansainvälisissä verkostoissa

Yhdistys osallistui adoptiokeskusteluun erityisesti Pohjoismaiden kesken. Hallituksen pu-
heenjohtaja edusti Nordic Adoption Councilin hallituksessa.  

Tavoite 47: Yhteistyön tiivistyminen Nordic Adoption Councilissa. 
Tulos 47: Hallituksen puheenjohtaja osallistui erittäin tiiviisti NAC-työskentelyyn tuoden 
hyviä ideoita ja toimintatapoja muun muassa Tanskan perhejärjestöltä.

Tavoite 48: Yhteistyön käynnistyminen EurAdoptissa. 
Tulos: Yhteistyön aloittaminen EurAdoptissa päätettiin siirtää vuodelle 2014.

Tavoite 49: Pyritään järjestämään tutustumismatka tanskalaiseen adoptioperhejärjes-
töön. 
Tulos 48 ja 49: Taloudellisista syistä EurAdopt-yhteistyö ja tutustumismatka tanskalai-
seen adoptiojärjestöön siirtyivät.

TOIMINNAN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI
Yhdistys toteutti vuosittaista itsearviointia sähköisten kyselyiden avulla. Vastaajina olivat 
jäsenistön lisäksi sidosryhmät. 

Tavoite 50: Järjestäydytään kumppanijärjestöjen kanssa vertaisarviointiyhteistyön 
käynnistämiseksi. 
Tulos 50: Toiminnanjohtaja haastoi kumppanijärjestöjä vertaisarviointiin. Arviointiyhteis-
työtä käynnisteltiin pääasiassa Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen alkuarvioinnin mer-
keissä.
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Liite: Suosituimmat ja jaetuimmat päivitykset facebookissa 2013

6.4.2013 (3.907 ihmistä näki päivityksen) 
Lastenpsykiatrian erikoislääkärin Jari Sinkkonen: ”Kaikki elämä ei saa olla sitä, että viedään lasta paikasta 
paikkaan ja mietitään, mikä kehittäisi hänen aivojaan eniten. Lasten tehtävä on säntäillä metsässä räkä pos-
kella ja tehdä asioita, joissa ei ole päätä eikä häntää.” Rentouttavaa räät poskilla olevaa viikonloppua toivotel-
len Salla, hallituksen jäsen

Lastenpsykiatrian asiantuntija: 
Jatkuva viriketulva tukahduttaa lapsen 
Lastenpsykiatrian erikoislääkärin Jari Sinkkosen mielestä 
perheet pyörivät nykyään liikaa lasten ympärillä. (savon-
sanomat.fi)

6.9.2013 ( 991 ihmistä näki päivityksen) 
Illan leffassa etsitään puuttuvaa, biologista palaa. - Anu toimistolta

The Kids are all right. Nic (Annette Bening) ja Jules (Julianne Moore) 
ovat keski-ikäinen naispari, joilla on kaksi keinohedelmöityksellä alkun-
sa saanutta lasta. Täysikäisyyden rajamailla olevat sisarukset Joni (Mia 
Wasikowska) ja Laser (Josh Hutcherson) kiinnostuvat biologisen isänsä 
taustoista. 

Eniten tykkäyksiä ja kommentteja saivat seuraavat päivityksemme: 
 
25.1.2013 Eiliseltä Jukka Mäkelän luennolta jäi mieleen kaikumaan kuinka adoptiolapsen kiintymyssuhteille 
on rikkaus, että mahdollisimman moni aikuinen huomioi ja rakastaa juuri häntä. Lapsille kannattaisikin etsiä 
lisää pysyviä ja turvallisia aikuisia ympärilleen. - Uppis
7.4.2013 ”MLL:n aloitteen mukaan perusopetuslakiin pitäisi lisätä säännöt toimintatavoista ja vastuuhenki-
löistä kiusaamistilanteessa. Uusien oikeusturvakeinojen tulisi puolestaan taata kiusaamistapauksen käsittely 
koulussa ja ulkopuolinen arvio.” (linkki HS:n juttuun, MLL vaatii, että koulukiusaaminen on saatava kitkettyä)
8.9.2013 ”Kunpa me vanhemmat jaksaisimme olla ylpeitä lapsistamme, jotka haurailla taidoillaan käyvät uh-
maamaan meitä ylivertaisia aikuisia. Ovatpa rohkeita! ” –Salla, hallituksen jäsen (linkki YLE:n Olotila, sivulle, 
jossa lastenpsykiatri Janna Rantala puhuu lapsen kiukkukohtauksista ja tottelemattomuudesta). 

6.9.2013 
Oletko joskus miettinyt millaista olisi toimia Adoptioperheiden nettivertaisohjaajana? Vetää chattejä ja suun-
nitella toimintaa omalta kotisohvalta ja oman aikataulun mukaan. Tule vakoilemaan jo toimivia nettivertai-
sohjaajia ma 9.9. klo 18 Helsinkiin tai la 14.9. klo 9.30 Kuopioon! Se ei sitouta sinua mihinkään vaan tarjoaa 
mahdollisuuden pohtia olisiko tuo vapaaehtoistyö sinua varten. Kysy tarkemmat koordinaatit Uppikselta, anu.
sauliala@adoptioperheet.fi. (508 henkilöä näki tämän päivityksen)


