VUOSIKERTOMUS 2014
Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015
Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin yhdistyksen toiminta perustuu edelleen
paikallisryhmien tarjoamalle vertaistuelle, adoptioperheiden kokemusasiantuntijuuden levittämiselle
muille perheille ja ammattilaisille sekä edunvalvonnalle.
Adoptioperheet ry - Adoptivfamiljer rf on adoptiolasten vanhempien, kotimaasta ja kansainvälisesti adoptoitujen, adoptiota harkitsevien ja adoptioprosessissa mukana olevien yhdistys. Adoptioperheet ry:n päätehtävä on adoptoitujen, heidän vanhempiensa ja muun lähipiirin tukeminen ja voimauttaminen vertaistuen keinoin koko adoptiopolun ajan. Adoptioperheet ry:n rooli on olla hyvinvointia lisäävä ja ongelmia ennaltaehkäisevä kumppani perheiden arjessa. Ainoana kotimaisten ja kansainvälisten adoptioperheiden ja
adoptoitujen vertaisjärjestönä Suomessa Adoptioperheet ry:llä on mittava kokemusasiantuntijuus adoptiosta ja adoptioperheenä elämisestä.
Toimintavuoden 2014 keskeisimmät tavoitteet olivat adoptoitujen vertaistuen ja toiminnan kehittäminen sekä Diagnoosittomat-hankkeen kehittäminen ja juurruttaminen.
Peruskouluikäisiä adoptoituja lapsia ja nuoria on nyt yli 2000, joten jatkaessamme vakiintuneita
vertaistuen muotoja lisäsimme myös adoptoitujen lasten ja nuorten omaa toimintaa. Koululaisten
lomapäivinä järjestetyt vertaispäivät keräsivät lapsia ja nuoria yhteisen toiminnan äärelle.
Diagnoosittomat-hankkeessa tarjotaan tietoa ja tukea traumatisoituneiden ja kiintymyssuhteissaan vaurioituneiden lasten perheille ja adoptio-odottajille. Hanke tarjoaa osallistujille ammatillisesti
tuettua vanhempainvalmennusta, ryhmäprosessin ja vertaistukea sekä työkaluja arkeen. Ryhmien
lisäksi tarjolla on ajasta ja paikasta riippumaton nettikurssi yhteistyössä Perheaikaa.fi -projektin
kanssa. Adoptioperheet ry:llä on hyvät mahdollisuudet yhdistää parhaat käytännöt Suomessa ja
muissa Pohjoismaissa tehdystä työstä adoptioperheiden tukemiseksi ennen ja jälkeen adoption.
Diagnoosittomat-hanke on saanut runsaasti kiitosta osakseen paitsi osallistujaperheiltä myös sidosryhmiltä.
Toimintaympäristön muutosten ja laadukkaan adoptiotoiminnan ylläpitämisen vuoksi Suomessa tarvitaan
kansallinen adoptio-ohjelma. Adoptioperheet ry käynnisti toimintavuoden aikana laajan työryhmätyöskentelyn yhteistyössä Kaikkien perheiden Suomi -projektin kanssa. Työskentelyyn osallistuivat kaikki adoptiotahot sekä muita adoptiota lähellä olevia sidosryhmiä.
Kokonaisuutena toimintavuotta 2014 on pidettävä erittäin onnistuneena, sillä tavoitteet saavutettiin tai
ylitettiin 68 %:ssa toimintasuunnitelman tavoitteista. 19 % tavoitteista saavutettiin osittain ja 13 prosentissa tavoite jäi saavuttamatta.
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TOIMINTA
Vapaaehtois- ja vertaistoiminta
Adoptioperheet ry:n toiminta perustuu vapaaehtoisiin. Adoptioperheillä on noin 130 vapaaehtoista,
joista 80 on ryhmänohjaajia, 14 hallituksen jäsentä ja erityisasiantuntijaa, 15 lehtiryhmän jäsentä,
viisi Perheaikaa.fi -ohjaajaa ja noin 10 vapaaehtoista, jotka tekevät erilaisia vapaaehtoistehtäviä liittyen esimerkiksi vaikuttamistyöhön ja tapahtumajärjestelyihin. Tammikuusta elokuuhun 2014 vapaaehtoisten tukena oli kokoaikainen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Hänen työpaikan vaihdoksensa jälkeen vapaaehtoisten koordinointiin liittyvät tehtävät jaettiin järjestötyöntekijän sekä osaaikaisen vapaaehtoistoiminnan harjoittelijan kesken. Lisäksi vapaaehtoiset olivat toinen toisilleen tukena ja yhdessä ideoimassa sekä toteuttamassa toimintaa.
Työntekijöiden tuen merkitys kasvaa, sillä vapaaehtoiset ovat entistä kiireisempiä ja elämäntilanteet
adoptioperheissä muuttuvat herkästi esimerkiksi lapsen tullessa perheeseen. Vapaaehtoistyön koordinointiin ja yhteydenpitoon vapaaehtoisiin tarvitaan riittävä määrä resursseja. Tämä näkyi konkreettisesti kartoitettaessa vapaaehtoisten tyytyväisyyttä kyselylomakkeella loppuvuodesta 2014. Kyselyyn vastanneet vapaaehtoiset kokivat saaneensa vähemmän tukea toiminnalleen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin siirryttyä muihin tehtäviin, ja he antoivat saamalleen tuelle arvosanaksi 3,9
(asteikolla 1-5) arvosanan ollessa vielä vuonna 2013 4,1. Vapaaehtoistoiminnan koordinointiin panostaminen näkyy siis suoraan vapaaehtoisten tyytyväisyydessä, joka puolestaan heijastuu esimerkiksi heidän vetämiensä ryhmien toimintaan ja näin ollen laajemmin yhdistyksen jäsenistöön.
Vapaaehtoisten panosta hyödynnettiin erityisesti paikallisryhmien vetämisessä. Vuosittain vapaaehtoiset järjestävät yli 260 keskimäärin kolmen tunnin tapaamista noin 27 paikkakunnalla. Toimintaan
osallistuu noin 750 perhettä. Työntekijäresurssein näin mittavan vertaistuen järjestäminen ei olisi
mahdollista. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tuki ja koulutus ryhmänohjaajille on ensiarvoisen
tärkeää toiminnan jatkuvuuden ja laadukkuuden kannalta.
Vapaaehtoiset tuottivat viestintää osallistumalla Adoptioperheet-lehden tekemiseen, Facebook-sivujen
päivittämiseen, nettisivujen kehittämiseen ja valokuvien ottamiseen. Hallituksen jäsenet antoivat
merkittävän panoksen yhdistyksen toiminnan kehittämiselle. Perheaikaa.fi -vapaaehtoiset tarjosivat
netissä paikkakunnasta riippumatonta vertaistukea pitämällä reaaliaikaisia chatteja. Maatapaamisten
vapaaehtoiset järjestivät kymmenkunta viikonlopun mittaista, monipuolista tapahtumaa perheille, joita yhdistää lapsen syntymämaa.
Vapaaehtoisia
Ryhmänohjaajat
Lehtiryhmä
Hallitus
Perheaikaa.fi
Maatapaamisten yhteyshenkilöt
Muita vapaaehtoisia
Yhteensä

80
15
7 (+2+4)
5
7
10
130

Tavoite 1: Toteutetaan vapaaehtoiskysely.
Tulos 1: Toteutettiin vapaaehtoiskysely yhdessä Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa (113 vastaajasta 22 % oli Adoptioperheet ry:n vapaaehtoistoimijoita).
Rekrytointi, perehdytys ja koulutus
Vapaaehtoiseksi tulemisen pitää olla helppoa ja avointa. Tehtäväkuvaukset olivat nähtävillä nettisivuilla. Perehdytys tapahtui osin kirjallisten toimintaohjeiden avulla, ja yhdistyksen henkilökunta

tuki henkilökohtaisesti. Koulutuspäiviä järjestettiin Oulussa ja Tampereella yhdessä Monimuotoiset
perheet -verkoston kanssa sekä Adoptioperheet ry:n omia koulutusiltoja Vaasassa ja Turussa. Vapaaehtoisten Superlauantai järjestettiin syksyllä Helsingissä. Päivä oli tarkoitettu ryhmänohjaajille,
hallituksen jäsenille, lehtiryhmäläisille ja Perheaikaa.fi -tiimiläisille. Päivän aikana verkostoidutiin,
saatiin uutta tietoa adoptiokentältä kaikkien vapaaehtoisten käyttöön ja suunniteltiin oman tiimin
toimintaa.
Maatapaamisen järjestäjille tarjottiin koulutuspäivä Lahdessa, mutta koulutus toteutui yksilöllisellä
tuella eri tapaamisten järjestäjien sijoittuessa koko Suomen alueelle. Erilaisten tiedustelujen ja keskustelujen perusteella monissa maaryhmissä toteutetaan kesän 2015 maatapaaminen hieman pienemmällä panostuksella tai jo aikaisemmin maatapahtuman järjestäneiden voimin.
Adoptioperheet ry:n Maatapaamisen järjestäminen -opas päivitettiin sähköiseksi manuaaliksi, joka
on myös helppo printata järjestäjille mukana pidettäväksi käsikirjaksi. Oppaan tekeminen jatkuu
vuonna 2015.
Perheaikaa.fi -projektiin osallistuville vapaaehtoisille tarjottiin Helsingissä Väestöliiton ja kumppanijärjestöjen yhteistyössä toteuttamia koulutuksia, joissa oli tarjolla perus-, jatko- ja kouluttajakoulutus.
Tavoite 2: Järjestetään vapaaehtoisten superpäivä syksyllä Helsingissä.
Tulos 2: Vapaaehtoisten Superpäivä järjestettiin lauantaina 4.10. ja siihen osallistui 24 henkilöä.
Tavoite 3: Järjestetään pääkaupunkiseudun ulkopuolella neljä ryhmänohjaajien koulutuspäivää/iltaa.
Tulos 3: Järjestettiin neljä ryhmänohjaajien koulutuspäivää, joista kaksi yhteistyössä Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa. Adoptioperheet ry:n omat koulutukset: 29.1. Vaasa (3 osallistujaa) ja 12.3. Turku (4 osallistujaa). Yhteistyössä Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa: 8.3. Tampere ja 5.4. Oulu.
Tampereen ja Turun koulutuspäiviin osallistui yhteensä 47 henkilöä, joista Adoptioperheiden ryhmänohjaajia oli 6.
Tavoite 4: Järjestetään maatapaamisten järjestäjien koulutuspäivä syksyllä.
Tulos 4: Koulutuspäivä oli tarjolla Lahteen 1.11., mutta tuki toteutettiin vapaaehtoisten osallistumisvaikeuksien vuoksi yksilöllisesti. Lisäksi aloitettiin Maatapaamisen järjestäminen -oppaan päivittäminen.
Tavoite 5: Vapaaehtoisten määrä kasvaa maltillisesti vuoden aikana.
Tulos 5: Paikallisryhmien ohjaajien määrä kasvoi 62:sta 80:een, kasvua 29 %.
Työnohjaus ja tuki
Vapaaehtoisen paras tuki on kohdata muita samantyyppistä työtä tekeviä vapaaehtoisia. Tätä tuetaan järjestämällä tapaamisia sekä yhdistämällä samojen aiheiden parissa toimivia toisiinsa. Vapaaehtoiset saavat kerran kuussa sähköisen uutiskirjeen, jossa on käytännönläheistä tietoa, vinkkejä ja
tsemppausta.
Joulukuussa lanseerattiin Vapaaehtoisten kuukausikirjeen yhteydessä erillinen Vinkkinurkka, jonka
tarkoituksena on jakaa kuukausittain viisi helposti toteutettavaa vinkkiä mm. paikallisryhmien tapaamisiin. Aiheina ovat esimerkiksi askartelu, maakohtaiset juhlat ja vuodenaikaan liittyvä liikunta.
Vapaaehtoisten kiittämiseen, ja heidän työpanoksensa huomioimiseen ja näkyväksi tekemiseen kiinnitettiin huomiota. Arvokasta vapaaehtoistyötä tekeviä kiitettiin sekä henkilökohtaisesti puheluissa
ja sähköposteissa että pienillä joululahjoilla. Superlauantaihin osallistuneet saivat kotiinviemisiksi
hemmottelupussukan. Adoptioperheet ry:n lehdessä, nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla
tuotiin kaikkien näkyville vapaaehtoisten järjestämiä tapahtumia.
Vakituisen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin siirryttyä toisaalle töihin, jäi vapaaehtoistoiminnan
koordinointi hetkeksi normaalia vähemmälle panostukselle. Toukokuussa aloittanut järjestötyöntekijä ja syyskuussa mukaan tullut osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan harjoittelija jakoivat vapaaeh-

toistoiminnan koordinaattorin tehtävät. Vapaaehtoisille tutuksi tulleen koordinaattorin pois jääminen
näkyi vapaaehtoisten antamissa palautteissa.
Vapaaehtoisia tavattiin monissa eri yhteyksissä. Vierailut paikallisryhmiin ja maatapaamisiin, Superlauantai sekä hallituksen, lehtiryhmän ja muiden vapaaehtoistyötä tekevien tapaamiset antoivat
mahdollisuuden tutustua, tukea toimintaa ja kartoittaa kentän tilannetta. Vapaaehtoisten Superlauantaissa mukana oli eniten ryhmänohjaajia. Erityisen tärkeänä pidettiin vapaaehtoisten keskinäistä
vertaistukea.
Marras-joulukuussa tehtiin puhelukierros paikallisryhmien ohjaajille. Näin tavoitettiin 40 ryhmän ohjaajat, joita ei ollut tavattu vuoden mittaan. Puhelut selvästi ilahduttivat ja antoivat mahdollisuuden
keskustella ajankohtaisista aiheista syvemmin kuin esimerkiksi palautelomakkeilla. Yhdistyksen toimintavuoden keskeinen tavoite, vertaistuen ja toiminnan kehittäminen erityisesti kouluikäisten ja
nuorten osalta kohosi keskeiseksi aiheeksi myös puheluissa.
RYHMÄVIERAILUT:
Joensuun adoptioperheryhmä, Joensuu (tapaaminen ryhmänohjaajan kanssa)
Kotivanhempien ja -lasten ryhmä, Helsinki (8 henkilöä)
Etelä-Afrikka-perheiden aamupäiväkerho, Helsinki (12 osallistujaa)
Yksinhakijoiden ja -huoltajien ryhmä, Helsinki (6 osallistujaa)
Tampereen seudun adoptoitujen erityislasten vanhemmat, Tampere (7 osallistujaa)
Tampereen Seudun Adptioperheet, Nässyn kerho, Tampere (44 henkilöä)
Tavoite 6: Ryhmänohjaajat arvioivat yhdistykseltä saamansa tuen aikaisempaa paremmaksi vapaaehtoisten kyselyssä 2014.
Tulos 6: Ryhmänohjaajien arvio yhdistykseltä saadusta tuesta laski hieman. 2013: 4.1 ja 2014 3.9
(asteikolla 1-5, jossa 1= riittämätön ja 5 = riittävä). Taustalla lienevät henkilöstömuutokset vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa. Ks. liite ”Palautetta vapaaehtoisilta 2014”.
Tavoite 7: Yhdistyksen henkilökunta tapaa henkilökohtaisesti vuoden aikana 50 vapaaehtoista.
Tulos 7: Henkilökunta tapasi noin 70 vapaaehtoista henkilökohtaisesti. Lisäksi soitettiin noin 40
ryhmänohjaajalle, joita ei ollut tavattu toimintavuoden aikana.
Tapahtumat
Tavoite 8: Järjestetään neljä teemallista Sunnuntaibrunssia yhdistyksen toimistolla.
Tulos 8: Sunnuntaibrunsseja järjestettiin kolme kappaletta, kaksi kevätkaudella ja yksi syksyllä. Kahteen
kolmesta brunssista pystyi osallistumaan myös etänä sekä Suomesta että ulkomailta käsin.
9.3. Kielenkehitys, osallistui 23 aikuista ja 5 lasta
18.5. Päivähoito ja koulunaloitus, osallistui 17 aikuista ja 7 lasta
23.11. Sunnuntaibrunssi yksinhuoltajille ja -hakijoille, osallistui 6 aikuista ja 7 lasta
Tavoite 9: Järjestetään yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa pääkaupunkiseudun ulkopuolella kolme tapahtumaa.
Tulos 9: Järjestettiin yhteistyössä 5 maatapaamista (Etiopia, Intia, Kiina, Kenia, Kolumbia / Los Niños del
Sol) ja kaksi muuta tapahtumaa.
23.2. "Minut adoptoitiin 30 vuotta sitten" -keskustelutilaisuus, Kuopio, alustajana Sunita Saarinen
15.3. Adoptiolapsen kasvatuksen erityispiirteet -luento, Oulu, alustajana Seija Poikonen
Tavoite 10: Järjestetään kaksi kulttuuripäivää yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia Clubin
kanssa.
Tulos 10: Maaliskuussa järjestettiin Thai-päivä yhteistyössä Familia Clubin ja Saimit-hankkeen
kanssa, osallistujia oli 160 aikuista ja 56 lasta. Elokuulle oli suunnitteilla Afrikka-teemainen päivä,
mutta luontevien yhteistyökumppaneiden puuttuessa tilaisuus peruttiin. Huhtikuussa järjestettiin parisuhdepäivät yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia Clubin ja Sateenkaariperheiden kanssa.
Syyskaudella järjestettiin yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa adoptiovanhemmille seminaari sosiaalisen median mahdollisuuksista ja haasteista. Ks. liite ”Tapahtumia 2014”.

Paikallistoiminta
Adoptioperheet ry:n vahvuus on aito valtakunnallisuus. Yhdistyksen vertaistoiminnan tunnettuus ja
tarjonta nousivat edeltävien vuosien tapaan. Yhdistyksellä on 49 eri puolilla Suomea toimivaa paikallisryhmää. Ryhmistä noin 45 toimii aktiivisesti 27 paikkakunnalla (2013: 34 ryhmää 23 paikkakunnalla, 2012: 26 ryhmää, 2011: 29 ryhmää 20 paikkakunnalla, 2010: 31 ryhmää 23 paikkakunnalla).
Yhdeksän aivan uutta ryhmää perustettiin.
Paikallinen verkostoituminen tukee erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuuksia tutustua muihin
adoptoituihin omassa lähiympäristössään, arkielämän tasolla. Paikallistapaamisia oli noin 260 kuluneen vuoden aikana (2013: 237, 2012: 187 ja 2011: 180 tapaamista).
Ryhmistä 13 (27 %) toimi pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa toimi 36 ryhmää (73 %). Kokoontumiskertoja oli pääkaupunkiseudun ryhmillä yhteensä 77 (30 %), pääkaupunkiseudun ulkopuolella oli
183 (70 %) eli yhteensä 260 kokoontumiskertaa.
Ryhmät tapasivat yleensä 6-12 kertaa vuodessa. Helsinkiin syntyi kaksi uutta perheryhmää, jotka tapasivat päiväaikaan joka toinen viikko Adoptioperheet ry:n tiloissa Kotolassa. Useimmat ryhmät järjestivät
pikkujoulut ja kevätretken, jotka keräsivät myös harvemmin osallistuneita mukaan toimintaan.
Paikallisryhmissä tyypillisesti aikuiset jutustelivat lasten leikkiessä parin, kolmen tunnin ajan. Yhdessä kokattiin tai herkuteltiin nyyttikestien merkeissä. Ryhmät myös jalkautuivat lähiluontoon retkille
sekä tekivät vierailuja lähikaupunkeihin ja -ryhmiin. Keskimäärin tapaamisiin osallistui kahdeksan
aikuista ja kahdeksan lasta (2013: 10,4 aikuista ja 10 lasta).
Monissa ryhmissä pohdittiin, miten kouluikäiset voitaisiin paremmin huomioida. Perinteisesti ryhmätoiminta on keskittynyt pieniin lapsiin ja koko perheisiin. Myös isien suurempi osallistuminen oli mietinnän aiheena.
Ryhmiä vetävät vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet, joista moni on ollut ryhmänvetäjän roolissa
useita vuosia. Nuoria vertaisvetäjiä oli joukossa kolme. Ryhmänvetäjien palautteen perusteella toivottiin lisää vertaiskohtaamisia ja koulutusta. Syyskauden superlauantai järjestettiin näitä toiveita
kuunnellen.
Paikallisryhmiä tuettiin taloudellisesti tilavuokrissa ja luentotilaisuuksien järjestämisessä. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori antoi käytännön apua paikallistoiminnan järjestämisessä ja uuden
toiminnan käynnistämisessä. Yhdistys tiedotti kokoontuvista ryhmistä pääasiassa nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Malli Lifebook-työskentelystä otettiin käyttöön Lauantaiklubilla ja 2014 Intiainen -maatapaamisessa.
Helsingissä kaksi kertaa kuukaudessa kokoontuvassa Lauantaiklubissa pilotoitiin ja konseptoitiin
monistettavia malleja. Kuopiossa on myös aktivoiduttu nuorten toiminnassa. Vertaisohjaajat olivat
mukana vetämässä sekä yli 9- ja yli 12-vuotiaiden ryhmiä. Muissakin paikallisryhmissä aletaan pikkuhiljaa herätä järjestämään nuorille omaa toimintaa. Monissa maatapaamisissa järjestettiin K12toimintaa nuorille esimerkiksi iltadiscon, nonstop-askartelupajan ja liikunnan muodossa. Turvallinen
kehys vailla turhia siirtymiä rohkaisee osallistumaan. Ryhmille tarjottiin vuonna 2014 rahallista tukea kouluikäisten toiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen.
Tavoite 11: Kaksi uutta tai tauolla ollutta paikallisryhmää aktivoituu toimimaan.
Tulos 11: Rekisteröityneiden ryhmien määrä nousi 34:stä 49:ään (kasvua 44 %). Yhdeksän kokonaan uutta ryhmää perustettiin. Ryhmistä 36 (73 %) toimii pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Tavoite 12: Kuusi paikallisryhmää toteuttaa ohjelmaa kouluikäisille ja/tai nuorille.
Tulos 12: Pelkästään kouluikäisille ja/tai nuorille suunnattuja ryhmiä on kolme. Useissa muissa paikallisryhmissä nuorten oma toiminta on suunnitteilla, ja tarvitsee tukea yhdistykseltä.

Tavoite 13: Paikallistapaamisten määrä nousee.
Tulos 13: Raportoituja paikallistapaamisia oli 260 (vuonna 2013: 237, 2012: 187, 2011: 180) eli
paikallistapaamisten määrä nousi 10 %.
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Ryhmät kokoontuivat:
2014: 260 kertaa
2013: 237 kertaa
2012: 187 kertaa
2011: 180 kertaa

PAIKALLISRYHMÄT 2014
Etelä-Afrikka perheiden aamupäiväkerho*
Etelä-Karjalan/Lappeenrannan adoptioryhmä
Etelä-Kymenlaakson adoptioperheet
Harjavallan seudun ryhmä
Hämeenlinnan adoptioperhekahvila*
Imatran seudun ryhmä
Joensuun adoptioryhmä*
Joroisten seudun adoptioperheet*
Jyväskylän seudun kotimaan adoptioperheet
ja odottajat
Jyvässeudun Etelä-Afrikka ryhmä
Kainuun adoptioperheet
Kanta-Hämeen Kiina-ryhmä
Keski-Savon adoptioperheet
Keski-Suomen adoptioperheet
Kokkolan-seudun adoptiolasten kulttuuri- ja
monitoimikerho
Kotimaan adoptioryhmä
Kotivanhempien ja -lasten ryhmä*
Kouvolan seudun adoptioryhmä
Kuopion Nuorten treffit
Kuopion varhaisnuorten ryhmä (+9-treffit)*
Lapin adoptioperheet
Lauantai-Caisa

Helsinki
Lappeenranta
Kotka
Harjavalta
Hämeenlinna
Imatra
Joensuu
Joroinen
Jyväskylä
Jyväskylä
Kajaani
Turku
Pieksämäki
Jyväskylä
Kokkola
Helsinki
Helsinki
Kouvola
Kuopio
Kuopio
Rovaniemi
Helsinki

Lauantaiklubi
Länsi-Uusimaan adoptioperheet
Senioriäidit / Murkkuryhmä
Murrosikäisten vanhempien ryhmä
Oulun adoptioperheet
Paraisten adoptioryhmä
Pääkaupunkiseudun Etiopia-ryhmä
Pääkaupunkiseudun Thai-piiri
Pohjois-Savon adoptioperheet
Porin adoptioryhmä
Plus 30 äitien ryhmä*
Salon seudun adoptioperheet
Seinäjoen seudun ulkomailta adoptoineet
Seinäjoki Kotimaan adoptioryhmä*
Tampereen seudun adoptioperheiden aamupäiväkerho
Tampere, Filippiinit
Tampereen seudun adoptioryhmä
Tampereen Seudun Adptioperheet, Nässyn
kerho
Tampereen seudun adoptoitujen erityislasten
vanhemmat*
Thaipiiri, Uusimaa
Turun Adoptioperheiden perhekerho
Turun Kiina-kerho lapsille
Uudenmaan adoptioperheet
Vaasan Adoptioryhmä
Vaasa, kotimaa
Vanhemman lapsen adoptoineiden ryhmä
Yksinhakijat ja yksinhuoltajat, Helsinki

Helsinki
Lohja
Helsinki
Helsinki
Oulu
Parainen
Espoo
Espoo
Kuopio
Pori
Kuopio
Salo
Seinäjoki
Seinäjoki
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Helsinki
Turku
Turku
Järvenpää
Vaasa
Vaasa
Helsinki
Helsinki

* kokonaan uudet ryhmät
Ryhmiä:
2014: 49
2013: 34
2012: 26
2011: 29
2010: 31

ryhmää
ryhmää
ryhmää
ryhmää
ryhmää

27 paikkakunnalla
23 paikkakunnalla
20 paikkakunnalla
23 paikkakunnalla

Vertaistuki
Yhdistyksellä on loistavat mahdollisuudet vertaistuen tarjoamiseen, sillä yli 3100 aikuisjäsenen tuottaman sosiaalisen pääoman lisäksi yhdistystä lähellä on tuhansia adoptoituja ja perheiden läheisiä.
Vertaistuen monikanavaisuuteen panostetaan. Vertaisuutta voi löytää Diagnoosittomat-ryhmistä,
paikallisryhmistä, anonyymeistä chateistä, Sunnuntaibrunsseilta, maatapaamisista tai soittamalla tutulle.
Yhdistys tarjoaa Perheaikaa.fi -verkkosivustolla erilaisten teemallisten chattien ja ryhmien foorumin,
joka ei ole sidoksissa maantieteelliseen sijaintiin. Osa ryhmistä on myös ajasta riippumattomia.
Hanketta koordinoi Väestöliitto, ja Adoptioperheet ry:stä siihen osallistui henkilökunnan lisäksi viisi
vapaaehtoista. Perheaikaa.fi:n adoptioteemat ovat tavoittaneet hyvin adoptio-odottajia ja -perheitä.
Sen avulla on voitu tarjota kanava myös henkilöille, joiden adoptioprosessi on keskeytynyt. Tälle
kohderyhmälle ei ole aikaisemmin ollut tarjolla vertaisuutta. Perheaikaa.fi -toimintana oli kaksi
adoptiochattiä kuussa, joihin osallistui yhteensä 150 keskustelijaa. Lisäksi viestinnässä nostettiin
uudelleen esille supersuosittuja tallennettuja nettiluentoja, joita on helppo linkata eteenpäin ja jakaa
esimerkiksi ammattilaisille.

Lapset tapasivat toisiaan paikallisryhmissä ja koko perheen tapahtumissa. Niin ryhmänohjaajien palautteissa kuin puhelukierroksellakin nousi vahvasti esiin tarve kouluikäisille ja nuorille suunnatusta
toiminnasta. Kahdessa Kuopion nuorten ryhmässä toimivat aikuisten tuella vetäjinä ja roolimalleina
adoptionuoret. Avustaviksi lastenhoitajiksi tapahtumiin pyydettiin vanhempia adoptoituja, jotka voivat näin toimia pienemmille roolimalleina. Lauantaiklubilla vanhemmat adoptionuoret ovat avustaneet pienempiä askartelussa ja seinäkiipeilyssä sekä pelanneet näiden kanssa mm. sählyä.
Adoptioperheet ry kehitti nuorisotoimintaansa kouluikäisille alueellisen toiminnan kautta, jota toteutettiin pääosin vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoistoiminnan harjoittelija ja järjestötyöntekijä osallistuivat Launtaiklubin toimintaan. Yhdistyksen uuteen hallitukseen kutsuttiin varajäseneksi Kuopion
Nuorten treffien vertaisohjaaja tuomaan nuorten ääni paremmin kuuluvaksi.
Kouluikäisille tarjottiin vuonna 2014:
- viisi koululaisten päivää eri puolilla Suomea koulujen loma-aikoina
- Lauantaiklubi kaksi kertaa kuukaudessa lukuvuoden aikana Helsingissä
- Nuorten treffien kokoontuminen kerran kuussa Kuopiossa
- +9-vuotiaille oma tapaaminen Pohjois-Savon adoptioperheiden tapaamisten yhteydessä
Intia-perheiden maatapaamiseen, 2014 Intiaiseen, Adoptioperheet ry osallistui tavallista suuremmalla panoksella järjestötyöntekijän ja työharjoittelijan voimin. Intiaisessa kehitettiin uudentyyppistä, vahvasti maan kulttuuriin ja yhdessä tekemiseen painottuvaa toimintaa yhteisöllisen Tarinamatka–esityksen muodossa. Tapahtumakonseptia on tarkoitus levittää mahdollisuutena muidenkin maaryhmien toimintaan. Intiaisessa oli myös oma viikonloppuleirinsä kouluikäisille lapsille. Positiiviset
kokemukset siitä kannustavat suosittelemaan nuorten leiriä muihinkin maatapaamisiin.
Tavoite 14: Perheaikaa.fi -chatteihin osallistuu keskimäärin kuusi keskustelijaa.
Tulos 14: Chatteihin osallistui keskimäärin 8 keskustelijaa.
Tavoite 15: Järjestetään yksi kouluikäisten viikonloppuleiri.
Tulos 15: Järjestettiin pienimuotoinen kouluikäisten viikonloppuleiri 2014 Intiaisen yhteydessä.
Nuorille oli järjestetty omat majoitustilat ja ohjaaja leirikeskuksessa sekä oma disko.
Tavoite 16: Järjestetään kolmesta neljään koululaisten päivää loma-aikoina
Tulos 16: Järjestettiin viisi koululaisten lomapäivää (Tampere x 3, Helsinki, Jyväskylä).
Tavoite 17: Viiden maatapaamisen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.
Tulos 17: Tehtiin yhteistyötä viiden maatapaamisen kanssa (Etiopia, Intia, Kiina, Kenia, Kolumbia /
Los Niños del Sol). Maatapaamisia avustettiin tarjoamalla apua tiedottamisessa, palkanmaksussa,
vakuutusturvassa sekä lähettämällä yhdistyksen materiaaleja jaettavaksi tilaisuudessa.
PERUSJÄRJESTÖTYÖ
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta
Uusi adoptiolaki astui voimaan 2012. Siihen liittyviä vaikuttamisteemoja ovat muun muassa jälkipalvelu (neuvonta adoption vahvistamisen jälkeen) ja avoin adoptio (adoptiolapsen oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaan). Adoptioperheet ry aloitti työryhmätyöskentelyn yhteistyössä kaikkien adoptiotoimijoiden ja Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen kanssa, jotta Suomeen saataisiin
kansallinen adoptio-ohjelma, jossa otetaan kantaa tavoitteisiin ja toimijoiden rooleihin. Adoptioperheet ry oli edustettuna adoptiolautakunnan täysistunnossa ja Kelan perhe-etuuksien asiakasraadissa.
Vaikuttamistyössä tehtiin tiivistä yhteistyötä Kaikkien perheiden Suomi -hankkeessa yhdessä Monimuotoiset perheet -verkoston muiden toimijoiden kanssa (ks. kohta Osallistuminen muihin projekteihin).

Tavoite 18: Edistytään konkreettisesti adoptioperheiden perhevapaiden tasa-arvoistumisessa muihin lapsiperheisiin verrattuna.
Tulos 18: Kela päivitti ohjeen lapsilisän maksamisesta siten, että lapsilisää saa lapsen hoitoon otosta alkaen (aikaisemmin vasta Suomeen paluusta alkaen). Huolimatta hallitusohjelmakirjauksesta
perhevapaissa ei tapahtunut tasa-arvoistumista.
(Tavoite 19 siirtyy henkilöstöresurssin puuttuessa: Nettisivuille tuotetaan materiaalia kouluihin liittyvään vaikuttamistyöhön.
Tulos 19: Ammattilaisille suunnatuille adoptiotietoussivuille on lisätty linkkejä muiden tuottamiin
materiaaleihin yhdistyksen tuottaman kouluoppaan rinnalle.)
Tavoite 20: Adoptiotukia tarkistetaan.
Tulos 20: Adoptiolautakunnan täysistunnon yhteisaloite ei edennyt toimintavuoden aikana sosiaalija terveysministeriössä.
Neuvonta ja ohjaus
Yhdistykseltä pyydetään neuvoja ja niitä annetaan kaikille kysyjille, ilman ajanvarausta ja myös virka-ajan ulkopuolella. Kyselyitä tulee puhelimitse, sähköpostitse, yhdistyksen Facebook-sivun, wwwsivujen palautelomakkeen kautta ja henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolla, tapahtumissa, messuilla jne. Kysymyksiä tulee kaikenikäisiltä adoptoiduilta, adoptiota suunnittelevilta, adoptiovanhemmilta, perheiden läheisiltä, ammattilaisilta ja viranomaisilta. Kaikille vastatiin ja tarvittaessa ohjattiin muun avun tai tuen piiriin.
Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen
Jäsenkunnan osallistumismahdollisuudet ovat hyvät, koska yhdistyksen parista löytyy mielekästä ja
elämäntilanteeseen sopivaa tekemistä yhä useammalle. Tehostetulla rekrytoinnilla ja perehdytyksellä uudetkin yhdistystoimijat rohkaistuvat mukaan. Nuorten mahdollisuus osallistua ja järjestää toimintaa paranee.
Osa jäsenkunnasta ei halua tai voi itse olla aktiivisena tekijänä. Heidän osallistumismahdollisuuksistaan huolehditaan järjestämällä tapahtumia eri puolilla Suomea. Tapahtumien hintataso pidetään
mahdollisimman alhaisena, jotta jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus osallistua. Lastenhoito
järjestetään mahdollisimman monen tilaisuuden aikana, sillä se mahdollistaa yksinhuoltajien osallistumisen. Pariskunnistakin molemmat osallistuvat todennäköisemmin, kun lastenhoito on järjestetty.
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Monikanavaista viestintää kehitettiin, sillä se on todettu välttämättömäksi eri-ikäisistä ja viestintätottumuksiltaan erilaisista jäsenistä koostuvassa yhdistyksessä. Jäsenistö toivoo edelleen lehden ilmestyvän paperisena.
Tavoite 21: Yhdistys tavoittaa 75 % jäsenistä sähköpostitse (2013: 69 %).
Tulos 21: Vuoden lopussa lähetimme 73 %:lle jäsenistämme sähköisen jäsentiedotteen.
Tavoite 22: Jäsenille lähetetään aktiivisimpien toimintakausien aikana kuukausittain uutiskirje.
Tulos 22: Jäsenille lähetettiin kymmenen jäsentiedotetta. Ne ovat luettavissa myös kootusti yhdistyksen verkkosivuilla.
Tavoite 23: Sidosryhmille lähetetään neljä uutiskirjettä.
Tulos 23: Sidosryhmiä kontaktoitiin uutiskirjeiden sijaan verkostotapaamisissa jaetuilla tiedotteilla,
ajankohtaisiin asioihin liittyvillä sähköpostitiedotteilla sekä sidosryhmäaamiaisella.

Järjestölehti Adoptioperheet
Adoptioperheet ry:n jäsenlehti on paitsi jäsenille tärkeä tietopaketti, myös järjestökentän ja toimittajien arvostama julkaisu. Yhtenä itseisarvona on vapaaehtoisten itsensä ideoima ja toteuttama sisältö, jota koordinoidaan ja muokataan palkattujen ammattilaisten avulla. Vuonna 2014 lehden teemoja olivat 1) Sosiaalinen media, 2) Erityistarpeet, 3) Itsetunto ja 4) Vanhemmuus. Teemat on
työstetty lehtiryhmän koulutuspäivässä.
Lehden vastaavana päätoimittajana toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja. Vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori luotsasi vapaaehtoisia somessa ja vuosittain järjestettävissä tapaamisissa. Lehden
taittajan ja toimitussihteerin työpanos ostettiin ulkopuolelta.
Lehtikyselyn (toteutettu alkuvuodesta 2015) perusteella yleinen arvosana oli edelleen korkea; 4,4
asteikolla 1-5. Vuonna 2013 jäsenlehti sai arvosanan 4,5. Verrattuna muihin järjestölehtiin, Adoptioperheet-julkaisua pidettiin ”tavallista mielenkiintoisempana”. Palautetta antaneista 100 % halusi
lukea lehtensä paperisena, kun heiltä kysyttiin mahdollisuutta digitaaliseen julkaisuun.
Tavoite 24: Jäsenistön antama arvosana pysyy yli neljän asteikolla 1-5.
Tulos 24: Jäsenlehti sai arvosanakseen 4,4.
Tavoite 25: Syventäviä ja taustoittavia, vain verkossa julkaistavia artikkeleita tuotetaan yksi
kpl/lehti.
Tulos 25: Verkossa jaettiin kustakin lehdestä useampia artikkeleita verkkosivuilla näköisversiona,
osa lehtiversiota laajemmassa muodossa.
Aineistot
Yhdistyksen logo ja visuaalinen ilme uudistettiin 2013. Sidosryhmä- ja jäsenviestinnässä keskityttiin
paperittomaan viestintään. Painetun infokansion tilalle tuotettiin sähköinen materiaalipankki, joka on
kaikkien saatavilla ja jota voidaan päivittää ja kasvattaa tarpeen mukaan. Painettavia ja jaettavia
materiaaleja tuotettiin ”on demand” -periatteella, lukumäärältään ja viestiltään kohdennetusti tiettyyn tilanteeseen tai tietylle ryhmälle.
Julkaisut
Yhdistys on julkaissut oppaat
Adoptiolapsi päivähoidossa
Adoptivbarnet i dagvården
Adoptioperhe mediassa - 10 vinkkiä yhteistyöhön median kanssa
Rinnakkain - opas adoptioperheiden lähimmäisille
Kouluopas
Adoptoidun kokema rasismi
Tavoite 26: Suomenkieliset oppaat löytyvät netistä päivitettyinä pdf-versioina.
Tulos 26: Uudet ja lähivuosina uudistetut oppaat löytyvät sähköisinä versioina verkossa. Mediaopas
perheille uudistettiin toimintavuoden aikana.
Tavoite 27: Julkaistaan opas adoptioperheen läheiselle.
Tulos 27: ”Rinnakkain – opas adoptioperheiden läheisille” julkaistiin.
Verkkoviestintä
Verkkosivujen uudistuksen myötä yhdistys pystyi itsenäisemmin lisäämään materiaalia verkkoon.
Vuonna 2014 sisältöä lisättiin merkittävästi, mutta sen jäsentely ja löydettävyys on vielä kehittämisen alla.
Huomioimme erilaisten adoptiotietoutta etsivien kohderyhmien erilaiset tarpeet ja koonneet jäsenille, adoptioperheitä kohtaaville ammattilaiselle sekä medialle erilaisia kokonaisuuksia. Materiaalipan-

kin kokoaminen aloitettiin, ja teimme yhteistyötä myös muiden ammattilaisia ja suurta yleisöä tavoittavien sivustojen kanssa, kuten Väestöliiton Perheaikaa.fi -sivusto.
Yhdistyksen Facebook-sivut olivat aktiivisesti käytössä ja ”tykkääjiemme” määrä kasvoi tasaisesti.
Vuoden 2013 lopussa heitä oli 657 ja vuoden 2014 lopussa 877 (+ 33 %). Facebookissa palvelemme
jäseniämme ja päivitämme adoptiokentän uutisia sekä yleisesti lapsen kehitykseen tai perheelämään liittyviä aiheita. Vapaaehtoisten suljetut ryhmät toimivat hienosti sosiaalisessa mediassa
muiden yhteydenpitotapojen rinnalla.
Uutena kanavana käytössä oli Twitter, jossa aktivoiduimme pikku hiljaa vuoden aikana.
Tavoite 28: Kerätään palaute uudistetuista nettisivuista.
Tulos 28: Verkkosivujen uudistus sai yleisarvosanan 4 asteikolla 1-5. Uusi ulkonäkö miellytti (4,3),
tieto löytyy uusilta sivuilta (4) ja sivujen käytettävyys oli parantunut (3,9).
Tavoite 29: Sähköisen resurssipankin luominen aloitetaan.
Tulos 29: Resurssipankin luominen käynnistyi.
Tavoite 30: Uudet verkkosivut houkuttavat vierailijoita käymään sivuilla yhteensä 32.500 kertaa
(kasvu 5 %, vuonna 2012 31.050 käyntiä).
Tulos 30: Vuonna 2014 yhdistyksen verkkosivuilla oli yhteensä 20.219 yksilöityä kävijää (2013:
16.188, 2012: 17.965, 2011: 19.100) eli liikenne kasvoi 12 %. Suosituimmat sivut olivat /adoptio,
jossa on yleistä tietoa adoptiosta, sekä /rekrytoi, joka luotiin Paikka auki -nuoren palkkaamista varten. Yleisimmin käytetyt hakusanat olivat edelleen ”adoptioperheet”, ”adoptio” ja ”Adoptioperheet
ry”. Sivuillemme löydettiin Facebookin, työvoimatoimiston (mol.fi) ja Kelan kautta.
Ammattilaisille tiedottaminen
Ammattilaisten tietotaidon kasvaminen lisää adoptioperheiden hyvinvointia. Ylivoimaisesti suosituin
tiedonhakuväline on internet ja sen hakukoneet, joten yhdistys keskitti resursseja verkkoon ja sähköiseen materiaaliin myös ammattilaisten kohdalla. Jäsenistön kautta levitettiin eri alan ammattilaiselle tietoa materiaalipankista.
(Tavoite 31 siirtyy henkilöstöresurssin puuttuessa: Toteutetaan nettisivuilla varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu osio.
Tulos 31: Ammattilaiselle -sivulla on myös varhaiskasvatukselle omistettu osio.)
(Tavoite 32 siirtyy resurssin puuttuessa: Varhaiskasvatuksen ja koulun ammattilaisia tavoitetaan yhdistyksen tuottaman aineiston äärelle ostetuilla mainoksilla ammattilaismedioissa.
Tulos 32: Mainoksia ei ostettu toimintavuoden aikana.)
Kirjasto
Yhdistyksellä on laaja adoptioaiheinen kirjastokokoelma, jota kehitettiin entisestään. Erityisesti kartutettiin sellaista materiaalia, joka liittyy Diagnoosittomat-hankkeeseen sekä adoptiolasten ja nuorten identiteetin vahvistamiseen.
Muu viestintä
Tiedotusvälineitä avustettiin jakamalla tietoa adoptiosta ja etsimällä haastateltavia lehtihaastatteluihin sekä TV- ja radio-ohjelmiin. Perheille oli netissä tarjolla mediaohjeistus.
Tavoite 33: Nettisivuille kootaan kuvia median käyttöön.
Tulos 33: Kuvapankin luomiseen ei toimintakaudella 2014 ollut resursseja.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
Uutta toimintaa
Vuonna 2014 painopisteinä olivat adoptoitujen vertaistuen ja toiminnan kehittäminen sekä Diagnoosittomat-hankkeen kehittäminen ja juurruttaminen.
Nuorten ja kouluikäisten toiminnan pilotointiin kehitetty Lauantaiklubi Helsingissä vakiinnutti toimintansa vuoden aikana. Myös Kuopiossa aloitti toimintansa kaksi kouluikäisille suunnattua ryhmää ja
niidenkin toiminta jatkui vireänä. Toimintaa vetivät aikuisten tukemana nuoret vertaisohjaajat.
Osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan harjoittelija aloitti Adoptioperheet ry:n tilaamana opinnäytetyön aiheenaan ”Kansainvälisesti adoptoitujen 12-19 -vuotiaiden kulttuuri-identiteetin vahvistaminen toiminnallisilla tapahtumilla”. Opinnäytetyön avulla kartoitettiin kouluikäisille jo tarjolla olevaa toimintaa ja pohdittiin
yhdessä heidän kanssaan erilaisia ja kiinnostavia toiminnan muotoja. Tarkoituksena oli kuulla nuorten
omia mielipiteitä ja toiveita. Opinnäytetyö valmistuu vuoden 2015 aikana.
Tavoite 34: Kouluikäisiä nuoria tavoitetaan vuoden aikana 100.
Tulos 34: Kouluikäisiä nuoria tavoitettiin noin 120 koululaisten lomapäivissä, maatapaamisissa ja
nuorten omissa ryhmissä.
Järjestön hallinnoimat projektit
Diagnoosittomat-hankkeen kehittämistä jatkettiin, jotta ammatillisesti tuettu vanhempainvalmennus, ryhmäprosessi ja vertaistuki sekä työkalut arkeen olisivat mahdollisimman monen adoptioodottajan ja -vanhemman saatavilla. Tiedon ja tuen saatavuuteen ajasta ja paikasta riippumatta panostettiin sähköisin menetelmin. Perheaikaa.fi -sivustolta löytyy teeman mukaisia luentoja ja nettikurssikokonaisuus tehtävineen, jota voi tutkia yksin, pareittain tai ryhmässä. Itsenäisen opiskelun lisäksi ryhmiin osallistuvien tietotaso tasaantuu ja toisaalta ammattilaisen tuoma lisäarvo voidaan
hyödyntää maksimaalisesti.
Hankkeen nimi ”Diagnoosittomat” tulee siitä, että adoptiolapset ovat erityistarpeisia, mutta heille ei
välttämättä voi tai ole tarkoituksenmukaista antaa diagnoosia. Tämä taas vaikeuttaa avun saantia.
Adoptioperheet ry teetti pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksista tutkimuksen työmuodon vaikuttavuuden selvittämiseksi. Diagnoosittomat-vanhempainvalmennus näyttäytyi haastattelujen perusteella hyvin ratkaisukeskeisenä ja tehokkaana tuen muotona. Kaikki tutkimukseen osallistuneet vanhemmat kokivat saaneensa Diagnoosittomista hyötyä. He kertoivat ymmärryksensä lisääntyneen ja
oppineensa näkemään syitä lapsen ilmikäyttäytymisen taustalla. He myös kertoivat saaneensa käytännön ohjeita, kuinka toimia pulmallisissa tilanteissa. Näitä ohjeita antoivat paitsi vertaisammattilainen, myös muut vertaiset. Osallistujien mukaan Diagnoosittomat olikin perinteistä vertaistukea
ratkaisukeskeisempi: siinä missä perinteinen vertaistuki saattoi keskittyä ongelmista ja tunteista
puhumiseen, Diagnoosittomissa pohdittiin yhdessä muiden perheiden ja ammattilaisen kanssa, miten ongelmat voisi ratkaista. Tutkimukseen osallistui kahdeksan vanhempaa pilottiryhmiin 2013
Tampereella ja Helsingissä osallistuneista 24 vanhemmasta.
Tavoite 35: Diagnoosittomat-hankkeessa tuotetaan sähköisiä luentoja ja infovideoita materiaalipankkiin.
Tulos 35: Diagnoosittomat-hankkeessa tuotettiin luento Adoptiolapsen hoidollinen kohtaaminen arjessa sekä 27 infovideota viidellä teemalla (Kiintymyssuhteet adoptioperheessä, Adoptiovanhemmuus ja parisuhde, Traumataustan vaikutus, Erityistarpeisen lapsen adoptio ja Sisarussuhteet adoptioperheessä). Infovideot tehtiin henkilökunnan, asiantuntijoiden, vapaaehtoisten ja harjoittelijoiden
yhteistyönä.
Tavoite 36: Diagnoosittomat-ryhmiä kokoontuu kahdella paikkakunnalla.
Tulos 36: Kevään ryhmän sijaan resurssit kohdistettiin ajasta ja paikasta riippumattomien materiaalien (luento ja nettikurssi) tuottamiseen sekä tutkimukseen ”Pilottiryhmiin osallistuneiden koke-

muksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta”, joka toteutettiin teemahaastatteluna. Syksyn
Jyväskylän ryhmä siirtyi seuraavalle vuodelle.
Osallistuminen muihin projekteihin
Perheaikaa.fi -hankkeessa tarjottiin chattejä, nettiryhmiä, suosittuja nettiluentoja, artikkeleita ja videoita.
Adoptioperheet ry:n työntekijät ja hallitus osallistuivat Monimuotoiset perheet -verkoston Kaikkien
perheiden Suomi -hankkeeseen muun muassa johtoryhmässä ja vaikuttamistyön kehittämistyöryhmässä. Hankkeen toimintakertomuksen tiivistelmä on vuosikertomuksen liitteenä.
Tavoite 37: Perheaikaa.fi- osallistujamäärät pysyvät 2013 vuoden tasolla.
Tulos 37: Vertaistukea tarjoavia adoptiochattejä ohjasivat vapaaehtoiset ja työntekijät noin kaksi kertaa
kuussa, yhteensä 18 chattia (vuonna 2013: 18 chattiä). Teemoina olivat muun muassa odotus, kotimaan
adoptio, ensimmäiset vuodet adoptioperheenä, tärkeät aloitukset, kiintymyssuhteen kehitys, adoptiokeskenmeno (x2) ja erityistarpeet. Osallistujia oli keskimäärin kahdeksan kussakin chatissa, yhteensä 150
henkilöä (2013: 102 henkilöä).
Tavoite 38: Osallistutaan Kaikkien perheiden Suomi -hankkeeseen aktiivisesti.
Tulos 38: Yhdistys osallistui aktiivisesti Kaikkien perheiden Suomi -hankkeeseen. Ks. liite ”Kaikenlaisten perheiden asialla”.
Tavoite 39: Osallistutaan Adoptiolasten ja -perheiden erityistarpeet ja tukeminen -hankkeen suunnitteluun.
Tulos 39: Yhdistys osallistui Adoptiolasten ja -perheiden erityistarpeet ja tukeminen -hankkeen
suunnitteluun. Pelastakaa Lapsen ry:n projekti ei käynnistynyt toimintavuoden aikana.
JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärässä näkyivät samat ilmiöt, kuin monissa muissakin yhdistyksissä; sitoutuminen on aikaisempaa heikompaa ja jäsenyydestä haetaan suoraa hyötyä ja iloa omaan elämään.
Adoptiokentälle tyypillisiä piirteitä on myös uusien adoptiohakijoiden määrän väheneminen, jolloin
uusia potentiaalisia jäseniä on vähemmän. Yhdistyksestä eroamisen syinä olivat useimmiten joko
adoptioprosessin keskeytyminen, joka on syynä yleistynyt viime vuosina, oman elämäntilanteen
muuttuminen ja adoptiolasten aikuistuminen, jolloin adoptio ei enää tunnu niin relevantilta teemalta
kyselyn perusteella, sekä myös adoptioperheitä koskettavat avioerot, jolloin tyypillisesti vain nainen
jää jäseneksi.
Jäsenluvun kehitys viime vuosina (2010: 2832, 2012: 3117, 2013: 3148, 2014: 3142 maksavaa aikuisjäsentä.
Tavoite 40: Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa.
Tulos 40: Yhdistyksen jäsenmäärä ei kasvanut, vaan pysyi käytännössä samana (2013: 3148 ja
2014: 3142 maksavaa aikuisjäsentä).
Tavoite 41: Tehdään yhdistyksen työtä eri saroilla (vertaistuki, yhteiskunnallinen vaikuttaminen,
viestintä) näkyväksi jäsenistölle jäsenlehden ja muiden käytössä olevien kanavien kautta.
Tulos 41: Nostimme sekä lehdessä, jäsentiedotteissa että sosiaalisessa mediassa esiin vapaaehtoistoimijoiden hyviä käytäntöjä ja onnistumisia sekä yhdistyksen osallistumista erilaisiin verkostoihin ja
tapahtumiin.

HALLINTO
Toimitilat
Yhdessä Monikulttuuriyhdistys Familia Clubin ja Sateenkaariperheiden kanssa vuokratut tilat olivat
tehokkaassa käytössä, ja käyttöasteesta pidettiin kirjaa.
Tavoite 42: Tilojen käyttöaste pysyy ennallaan verrattuna vuoteen 2013.
Tulos 42: Adoptioperheet ry järjesti toimitiloissaan vuonna 2014 yhteensä 85 omaa tapahtumaa
(vuonna 2013: 62 tapahtumaa) sekä lainasi yhteistyökumppaneille tiloja 39 kokoontumiseen. Vuoden 2014 aikana Kotolassa oli yhteensä 15 574 kävijää, joista Adoptioperheitten osuus oli 1252 kävijää, joista lapsia 299 (vuonna 2013: 819/174 kävijää).
Tavoite 43: Järjestetään yhteinen, parisuhdeaiheinen viikonlopputapahtuma kaikille Kotolan toimijoiden kohderyhmille.
Tulos 43: Huhtikuussa järjestettiin Sateenkaariperheiden, Monikulttuuriyhdistys Familia Clubin ja
Adoptioperheiden yhteistyönä Parisuhdeviikonloppu, johon osallistui 40 aikuista ja 3 lasta.
Luottamushenkilöt
Yhdistyksen hallitukseen kuului puheenjohtaja, seitsemän varsinaista jäsentä, kaksi varajäsentä ja
neljä erityisasiantuntijaa. Hallituksen kokouksia pidettiin neljä. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkiota, mutta pitkämatkalaisten matkakulut korvattiin.
Lilly Korpiola, hallituksen puheenjohtaja (Helsinki)
Salla Saarinen, hallituksen varapuheenjohtaja (Helsinki)
Päivi Kekki, hallituksen jäsen (Helsinki)
Kati Nordlund-Luoma, hallituksen jäsen (Pori)
Pauliina Pulkkinen, hallituksen jäsen (Helsinki)
Sanna-Maria Röör, hallituksen jäsen (Tampere) UUSI
Ulla Särkikangas, hallituksen jäsen (Helsinki) UUSI
Sari Valkeapää, hallituksen jäsen (Lappeenranta) UUSI
Kari Hynninen, hallituksen varajäsen (Tolkkinen) UUSI
Saija Lavi, hallituksen varajäsen (Kirkkonummi) UUSI
Anne Heinonen, hallituksen erityisasiantuntija (Huittinen)
Susanna Helander, hallituksen erityisasiantuntija (Kuusisto) UUSI
Sari Pentikäinen, hallituksen erityisasiantuntija (Helsinki)
Jaana Torseke, hallituksen erityisasiantuntija (Helsinki)
Henkilökunta
Vakituiset työntekijät olivat järjestösihteeri (85 % työaika), vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja
toiminnanjohtaja. Keväällä 2014 rekrytoitiin alle 29-vuotias, määräaikainen työntekijä Rahaautomaattiyhdistyksen Paikka auki -avustusohjelman tuella.
Julia Kurki, järjestötyöntekijä 2.5.2014 alkaen
Anu Sauliala, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 31.7.2014 asti
Anu Uhtio, toiminnanjohtaja
Lotta Ventelä, järjestösihteeri (85 % työaika)
Ulla Niemi-Pynttäri oli vapaaehtoistoiminnan harjoittelijana Metropoliasta.
Taloushallinto ja varainhankinta
Suurimmat tulonlähteet olivat Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus ja jäsenmaksut. Vuoden
2014 tilikauden ylijäämä oli 26.748,34 euroa, mikä perustui vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin
työpaikan vaihdokseen kesken vuoden. Budjetoinnissa varauduttiin ketterän, joustavan ja projektimaisen toiminnan mahdollistamiseen.

Yhdistyksen kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastasi Virpi Kilponen, VKK-Tilit tmi. Tilintarkastaja
oli HTM Kai Salmivuori, Tilintarkastusrengas Oy.
Verkostoituminen
Yhdistys teki yhteistyötä kaikkien adoptiotahojen kanssa: Helsingin kaupungin adoptiopalvelu, Interpedia ry, Pelastakaa Lapset ry, Yhteiset Lapsemme ry, aikuisten adoptoitujen yhdistykset (Aikuiset
adoptoidut ry, Kansainvälisesti adoptoidut aikuiset ry, Adopterade Finland rf ja Vuxna Internationellt
Adopterade i Finland rf), adoptiokuraattori ja adoption keskusviranomainen sekä adoptiolautakunta
Valvirassa.
Edunvalvontatyötä tehtiin yhteistyössä useiden järjestöjen kanssa: KÄPY – Lapsikuolemaperheet,
Lapsettomien yhdistys Simpukka, Monikulttuuriyhdistys Familia Club, Perhehoitoliitto, Sateenkaariperheet, Suomen Monikkoperheet, Suomen nuoret lesket, Suomen Uusperheiden Liitto ja Yhden
Vanhemman Perheiden Liitto -yhdistysten muodostaman verkoston kesken (Monimuotoiset perheet verkosto), sekä verkoston yhteisprojektissa Kaikkien perheiden Suomi. Perheaikaa.fi -hankkeen
pääyhteistyökumppani oli Väestöliitto. Molemmat kehittämisprojektit kuuluivat RAY:n Emma ja Elias
-ohjelmaan.
Adoptioperheet ry kuului jäsenenä Lastensuojelun Keskusliittoon, Kehitysyhteistyön palvelukeskukseen Kepaan ja Sosiaalialan Työnantajiin. Jäsenyys pohjoismaisessa adoptiojärjestöjen verkostossa
(Nordic Adoption Council, vuodesta 2008) antoi loistavat mahdollisuudet kehittää toimintaa yhteistyössä ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten ja islantilaisten toimijoiden kanssa.
Tavoite 44: Yhdistyksen työntekijät tapaavat henkilökohtaisesti kaikkien mainittujen yhteistyökumppanien kanssa.
Tulos 44: Yhdistyksen työntekijät tapasivat henkilökohtaisesti kaikkien mainittujen yhteistyökumppanien kanssa.
Tavoite 45: Yhdistys järjestää vuosittaisen aamiaistapaamisen sidosryhmille.
Tulos 45: Yhdistys järjesti aamiaistapaamisen tärkeimmille yhteistyökumppaneille lokakuussa ja sille osallistui 23 henkilöä.
KOULUTUS
Järjestön omiin työntekijöihin kohdistuva
Yhdistys suhtautuu erittäin positiivisesti työntekijöiden kouluttautumiseen. Vakituisen henkilökunnan
lisäksi koulutukseen voivat osallistua määräaikaiset työntekijät, harjoittelijat, tuntityötä tekevät ja
kesätyöntekijät.
Julia Kurki: Tiukulan some-seminaari, Rastorin oppisopimuskoulutus, Kepan vapaaehtoistoimijoiden
verkoston tapaamiset, vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden syysseminaari Jyväskylässä, Perheaikaa.fi-ohjaajakoulutus
Ulla Niemi-Pynttäri: Tiukulan some-päivä, Globaalivastuujärjestöjen vapaaehtoisverkon tapaaminen,
Hki 25.9.2014, Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden syysseminaari, Jkl 29-30.10
Anu Uhtio: järjestöjohtamisen täydennyskoulutus (30 op) Humak, Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma (120 op) Jyväskylän yliopisto (opinnot jatkuvat)
Lotta Ventelä: Valviran adoptiokoulutus 30.1., muutamia järjestöviestintään liittyviä koulutuksia,
Tiukulan some-seminaari, Mentalisaatio ja reflektiivinen työote perheiden kohtaamisissa -seminaari
21.-22.10., syyskuussa valmistuminen 2,5 vuoden oppisopimuskoulutuksen (painoviestinnän perustutkinto, painoasuntoteuttaja, AEL) näyttökoe ja tutkinnon suorittaminen.

Jäsenistöön ja luottamushenkilöihin kohdistuva
Jäsenistölle tarjottiin mahdollisuutta kouluttautua yhdistyksen omien koulutusten lisäksi Perheaikaa.fi -ohjaajiksi.
Ulkopuoliseen ammattihenkilöstöön kohdistuva
Yhdistys oli kouluoppaan kanssa esillä Educa-messuilla vieden tietoa opettajille ja muille kouluissa
työskenteleville. Varhaiskasvatuksen ammattilaisille oli saatavissa materiaalia nettisivuilla ja sekä
tallennettuina luentoina. Varhaiskasvatusmessuille ja Kätilöpäiville osallistuttiin tehden yhteistyötä
Kaikkien perheiden Suomi -projektin kanssa.
Tavoite 46: Osallistutaan Educa-messuille tammikuussa.
Tulos 46: Yhdistys osallistui Educa-messuille ja jakoi kouluopasta yli 600 kappaletta.
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vaikuttaminen kansainvälisissä verkostoissa
Yhdistys osallistui adoptiokeskusteluun erityisesti Pohjoismaiden kesken.
Tavoite 47: Yhteistyön tiivistyminen Nordic Adoption Councilissa.
Tulos 47: Hallituksen puheenjohtaja osallistui aktiivisesti NAC-työskentelyyn.
Tavoite 48: Tutkitaan mahdollisuutta käynnistää yhteistyö EurAdoptissa.
Tulos 48: Yhdistyksen henkilöstö- ja taloudelliset resurssit eivät riittäneet EurAdopt-yhteistyön
käynnistämiseen.
Tavoite 49: Pyritään järjestämään tutustumismatka tanskalaiseen adoptioperhejärjestöön.
Tulos 49: Yhdistyksen henkilöstö- ja taloudelliset resurssit eivät riittäneet tutustumismatkan järjestämiseen.
TOIMINNAN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI
Yhdistys toteuttaa vuosittain itsearvioinnin koko toiminnan osalta. Toiminnan määrän kasvaessa on
tarpeen jatkuvasti seurata, että strategia ohjaa toimenpiteitä. Vuorovuosin otetaan lähempään tarkasteluun yksi toiminnan osa-alue (vapaaehtois- ja vertaistoiminta, viestintä, vaikuttamistoiminta),
jolloin arviointiin osallistetaan syvällisemmin hallituksen ja työntekijöiden lisäksi kohderyhmä, vapaaehtoiset ja sidosryhmät.
Tavoite 50: Yhdistys arvioi monipuolisesti ja syvällisesti yhden toiminnan osa-alueen tuloksia ja vaikuttavuutta vuosittain. 2014 arvioinnin kohteena on vapaaehtois- ja vertaistoiminta.
Tulos 50: Yhdistys tutki vapaaehtoisten ryhmänohjaajien tyytyväisyyttä saamaansa tukeen ja arvioi vapaaehtoistoiminnan tarpeiden kehittämistä kyselyn tulosten perusteella. Ks. liite ”Palautetta vapaaehtoisilta 2014”.
Tavoitteiden koonti:
 Tavoite poistettiin/siirrettiin toimintasuunnitelman päivittämisen yhteydessä: 6 % (3/50:
19, 31, 32)
 Tavoite saavutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti 49 % (23/47: 1, 2, 3, 9, 13, 15, 17, 22,
24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50)
 Tavoite saavutettiin osittain 19 % (9/47: 4, 8, 10, 12, 18, 21, 23, 26, 48)
 Tavoitteessa epäonnistuttiin 13 % (6/47: 6, 20, 33, 36, 40, 49)
 Tavoite ylitettiin 19 % (9/47: 5, 7, 11, 14, 16, 30, 34, 37, 42)

LIITE VUOSIKERTOMUKSEEN
TAPAHTUMIA 2014
24. – 25.1. Educa-messut, Helsinki
29.1. Ryhmänohjaajien koulutus, Vaasa
1.2. Nuorten valokuvauspäivä, Tampere
20.2. Adoptiolapsen hoidollinen kohtaaminen arjessa -nettiluento
23.2. ”Minut adoptoitiin 30 vuotta sitten” -alustus, Kuopio
24.2. Hiihtolomapäivä koululaisille, Tampere
8.3. Ryhmänohjaajien koulutus, Tampere
9.3. Sunnuntaibrunssi Kotolassa, aiheena adoptiolasten kielen kehitys, Helsinki
12.3. Ryhmänohjaajien koulutus, Turku
15.3. Thai-kulttuuripäivä Kotolassa, Helsinki
5.4. Ryhmänohjaajien koulutus, Oulu
12.4. Kotolan parisuhdepäivä, Helsinki
29.4. Yhdistyksen kevätkokous, Helsinki
5. – 6.5. Kätilöpäivät, Hämeenlinna
10.5. Uusien äitien juhla Kotolassa ja Lauantaiklubilla, Helsinki
18.5. Sunnuntaibrunssi Kotolassa, aiheena päivähoito ja koulun aloitus, Helsinki
20.5. Mitä on kotimainen adoptio -nettiluento
22.5. Adoptioalustus Kelan asiantuntijoille, Helsinki
24. - 25.5. Maailma kylässä, Helsinki
2.6. Koululaisten kesälomapäivä, Helsinki
3.6. Koululaisten kesälomapäivä, Tampere
6. – 8.6. Etelä-Afrikka-tapaaminen, Kuortane ja Kenia-tapaaminen, Valkeakoski
27.- 29.6. Thai-tapaaminen, Karjalohja
25. – 27.7. Filipino-tapaaminen, Laukaa
1. – 3.8. Intiainen, Ruokolahti
8. – 10.8. Kiina-tapaaminen, Siilinjärvi
11.9. Työryhmätyöskentely kansallisen adoptio-ohjelman saamiseksi käynnistyy, Helsinki
20.9. Sosiaalinen media ja adoptio -seminaari adoptioperheille yhteistyössä adoptioverkoston
kanssa, Helsinki
4.10. Vapaaehtoisten Superlauantai, Helsinki
10.10. Varhaiskasvatusmessut, Helsinki
13.10. Koululaisten syyslomapäivä, Jyväskylä
15.10. Koululaisten syyslomapäivä, Tampere
17. – 19.10. Etiopia-tapaaminen, Iitti
21.10. Neuvolapäivät, Helsinki
24.10. Sidosryhmäbrunssi Kotolassa, Helsinki
24.10. Diagnoosittomat-nettikurssi julkaistaan Perheaikaa.fi -sivustolla
8.11. Yhdistyksen syyskokous, Helsinki
23.11. Sunnuntaibrunssi yksinhuoltajille ja -hakijoille Kotolassa, Helsinki

LIITE VUOSIKERTOMUKSEEN
PALAUTETTA VAPAAEHTOISILTA 2014
”Paras kiitos Lauantaiklubin jälkeen oli 13 v tytöltä: "Tänään olin ylpeä intialaisuudestani, aina en ole." ”
”Koskettavin palaute tuli kahdelta Venäjältä adoptoidulta pojalta, jotka muuttivat tänne Etelä-Suomesta.
He olivat luulleet, ettei täällä asu muita adoptiolapsia kuin he. Pelkohan osoittautui turhaksi, vertaistukiryhmässä oli runsaasti eri puolilta maailmaa adoptoituja lapsia!”
”Tämä ryhmä on monelle ihmiselle ainoa paikka avautua ja saada ymmärrystä elämäntilanteeseensa toisilta saman kokeneilta ihmisiltä.”

Näissä kommenteissa kiteytyy hyvin Adoptioperheet ry:n vertaistuen ja vapaaehtoisuuden vaikuttavuus adoptioperheiden keskuudessa halki Suomen. Sama viesti tulee läpi niin Monimuotoiset perheet verkoston kanssa tehdystä vapaaehtoiskyselystä, 2014 ryhmätoimintaraporteista, ryhmänohjaajille
tehdyssä puhelukierroksessa, Superlauantain osallistujapuheenvuoroissa kuin monista vapaamuotoisissa keskusteluissakin. Vertaisryhmästä saa tukea ja voimaa.
Se, että ryhmien lukumäärä kasvaa ja ryhmiä toimii yhä useammalla paikkakunnalla, osoittaa, että yhdistys on onnistunut toiminnassaan. Tieto yhdistyksen tuesta ja opastuksesta leviää ja tulee taattuun
tarpeeseen. Vahvaan noususuuntaukseen tuli pieni lasku vuoden 2014 loppupuolella. Vaikka keväällä
aloittanut järjestötyöntekijä ja syksyllä osa-aikaiseksi otettu vapaaehtoistoiminnan harjoittelija jakoivat
ja jatkoivat vapaaehtoisista huolehtimista, ei kokeneen ja kovasti pidetyn vapaaehtoiskoordinaattorin
korvaaminen syksyn aikana täysin onnistunut näin lyhyessä ajassa. Tämä näkyy arvioinneissa yhdistykseltä saatuun tukeen.
Vapaaehtoistoimintaan ja vapaaehtoisista huolehtimiseen palkattu koordinaattori selvästi nosti tyytyväisyyttä vuodesta 2012 (ka 3,2) vuoteen 2013 (ka 4,1). Keväällä 2014 Monimuotoiset perheet verkoston kyselyssä yhdistykseltä saatu tuki arvioitiin jopa 4,25 arvoiseksi. Vuoden lopulla ryhmänohjaajat arvioivat saamansa tuen arvosanalla 3,9. Tämä osoittaa sen, että vapaaehtoisiin kannatti panostaa pätevän vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin palkkaamisella sekä myös sen, että vapaaehtoiskenttä reagoi nopeasti muutoksiin. Sama suuntaus näkyy vapaaehtoisten kommenteissa.
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Ryhmänvetäjien kokemus yhdistykseltä saadusta tuesta 2012-2014 (1 = en lainkaan, 5 = riittävästi)
”Toivottaisi mahdollisimman paljon tietoa ja vinkkejä erilaisista tapahtumista ym. adoptioon/adoptioperheisiin
liittyvistä asioista, joita voimme sitten edelleen eteenpäin välittää omissa verkostoissamme. Nyt olemme kokeneet olleemme hieman informaatiopaitsiossa."

Parasta saatua tukea 2014: Viestintäapu, tuki ja kannustus ryhmän perustamisessa sekä Superlauantai, avustaminen kokoontumistilan tilan järjestymisessä, henkinen tuki, tunne siitä että meistä välitetään, vapaaehtoiskoordinaattorin vierailu tapaamisessa, vapaaehtoisena toimimisen huomioiminen,
Diagnoosittomat-luennot netissä, vertaistuki, tsemppaus, neuvot ja ideat, tiedon jakaminen ja mielenkiintoisten tapahtumien järjestäminen, selkeä tiedotus, tietoisuus siitä, että apu on puhelinsoiton päässä, rahallinen tuki, tiedotus tapahtumista (kalenteri) ja koulutuksista, ohjaajan palkanmaksun organisointi, Adoptioperheet-lehti, rahallinen tuki.
Ryhmärekisterin mukaan ryhmiä on yhteensä 49 (2013: 37), joista kolme ei kokoontunut lainkaan
vuonna 2014 lasten kasvettua kouluikään tai uusien vetäjien puuttuessa. Muutamissa muissa ryhmissä
toiminta on hiipumassa samasta syystä. Hämmentävää onkin, että vaikka uusia ryhmiä syntyy ja kouluikäisten adoptoitujen määrä kasvaa, ei heille selkeästi suunnattuja ryhmiä vertaisvetäjineen ole joukossa kuin kolme. Tässä on selvästi yhdistyksellä vielä tehtävää. Nuorten toiveita olisi kuultava ja niihin vastattava. Vertaisohjaajiakin löytyisi, mutta uusi tehtävä ja arkuus pelottavat liikkeelle lähdössä.
Niin nuoret kuin aikuisetkin kaipaavat koulutusta ja tietoa nuorille suunnatun toiminnan muodoista.
Leiritoiminta tuntuu kentällä kiinnostavan, mutta mistä siihen löytyisivät riittävät resurssit?
Paikallisryhmien toiminnan sisältöjä tarkasteltaessa on kuitenkin nähtävissä, että yhdistyksen strategian mukaista kehitystä on tapahtunut lasten ja nuorten toiminnassa. Positiiviseen suuntaukseen vaikuttavat oletettavasti erityisesti Kuopion nuorten ryhmät ja Lauantaiklubi Helsingissä, mutta muissakin
ryhmissä isompiin lapsiin panostetaan tai haluttaisiin panostaa.
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Paikallisryhmien toimintasisältöjä 2014

Muuta huomionarvoista ryhmien toiminnassa on se, että puolet ryhmistä toimii yhden vetäjän varassa.
Tästä seuraa helposti se, että vetäjän väistyessä sivuun, uutta henkilöä ei löydetä ryhmän vetäjäksi ja
ryhmän toiminta hiipuu. Kannustusta, starttikertoja ja ryhmänvetäjien koulutusta kaivataan. Tukea ja
huomiota kaivataan myös isille, eronneille vanhemmille ja etenkin pienillä paikkakunnilla eri-ikäisille
suunnatussa yhteistoiminnassa. Suunnitteilla oleva puhujapankki ja lista apua tarjoavista yleisistä tahoista (esimerkiksi seurakunta, kunnan perhetyöntekijät jne) tulisivat suureen tarpeeseen.
Adoptioperheet–lehden sisällöstä vapaaehtoiset tuottavat noin puolet. Saatu palaute osoittaa, että lehti
kuluu lukijoiden käsissä. Aiheet ovat ajankohtaisia, asiantuntevia ja koskettavia. Sisällön lisäksi myös
lehden laadukasta ulkoasua kiitellään.
”Tärkeää työtä teette, ja viette adoptioperheiden asioita eteenpäin. Tuki arkeen ja tiedotus, mitä adoptioperheet
voivat olla, heille ketkä ovat kiinnostuneet aiheesta. Erilaisuuden hyväksyminen kasvaa, se onkin rikkautta!”

