Adoptioperheet ry:n toimintakertomus 2016
Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf:n päätehtävä on adoptoitujen, heidän vanhempiensa ja
läheistensä tukeminen ja voimauttaminen vertaistuen keinoin koko adoptiopolun ajan, jotta perheet
kykenevät kasvattamaan alkuperältään erilaista lasta tämän kehityksessä kohti tasapainoista
aikuisuutta. Adoptioperheet ry:n rooli ainoana kotimaisten ja kansainvälisten adoptioperheiden
vertaisjärjestönä Suomessa on olla hyvinvointia lisäävä ja ongelmia ennaltaehkäisevä kumppani
perheiden arjessa.
Yhdistyksellämme on mittava kokija-asiantuntijuus adoptiosta ja adoptioperheenä elämisestä.
Tuemme adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella, tiedottamalla, ottamalla
kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja vaikuttamalla adoptioperheiden
yhteiskunnalliseen asemaan. Olemme adoptiolasten vanhempien, adoptoitujen ja heidän
läheistensä sekä adoptiota harkitsevien ja adoptioprosessissa mukana olevien yhdistys. Yhdistys
on perustettu 18.1.1997 eli toimintakausi oli yhdistyksemme kahdeskymmenes.
Vuonna 2016 painopisteitä olivat
- adoptoitujen lasten, varhaisnuorten ja nuorten vertaistuen ja toiminnan kehittäminen ja
laajentaminen
- kotimaan adoptiota koskevan tutkimushankkeen käynnistäminen.
Jäsenkunnan osallistumismahdollisuudet olivat hyvät, koska yhdistyksen parista löytyi mielekästä
ja elämäntilanteeseen sopivaa tekemistä yhä useammalle. Syksyllä toteutimme jäsenkysely, johon
vastasi yhteensä 331 jäsentä. Kyselyn tuloksia on tarkoitus käyttää tulevien vuosien toiminnan ja
painopisteiden suunnitteluun. Kaiken kaikkiaan yhdistys sai toiminnastaan ja
merkityksellisyydestään hyvät arvosanat.
Keväällä hyväksyimme yhdistyksen uuden strategia vuosille 2016–2018. Strategian visio on, että
adoptio on osa suomalaista perhepolitiikkaa, lastensuojelua ja monimuotoisuutta. Suomalaista
perhekäsitystä pitää laajentaa, ja adoptioperheiden ja adoptoitujen palveluiden pitää olla
yhdenvertaisia ja alueellisesti saavutettavissa.
VAPAAEHTOIS- JA VERTAISTOIMINTA
Valtakunnallinen toimintamme perustuu vapaaehtoistoimintaan. Vuonna 2016 yhdistyksen
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori piti säännöllisesti yhteyttä
- 59 ryhmänvetäjään
- 14 järjestölehden tekijään
- 8 hallituksen jäseneen ja kokemusasiantuntijaan
- 10 vapaaehtoiseen, jotka tekivät omatoimisesti erilaisia vapaaehtoistehtäviä liittyen esimerkiksi
vaikuttamistyöhön ja tapahtumajärjestelyihin.
Yhteensä yhteyttä pidettiin noin 90 vapaaehtoiseen.
Vapaaehtoisten tukeminen
Vapaaehtoisia tukivat ja vapaaehtoistoimintaa koordinoivat kaikki työntekijät: vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori, järjestösihteeri, toiminnanjohtaja ja nuorisotoiminnan kehittäjä. Lisäksi tarjosimme
vapaaehtoisille  mahdollisuuksia verkostoitua toistensa kanssa sosiaalisen median välityksellä
sekä koulutuksissa, joita järjestettiin kuusi.

Kolme koulutusta oli suunnattu adoptiomaatapaamisten järjestäjille, joista ensimmäiset kaksi olivat
Jyväskylässä ja Helsingissä. Syyskauden maatapaamiskoulutus puolestaan järjestettiin
Periscope-sovelluksen kautta, ja se osoittautui hyväksi ratkaisuksi: 25 minuutin lähetys sai 40
katsojaa. Lisäksi järjestettiin yksi koulutus Adoptioperheet-lehden tekijöille, paikallisryhmien
vetäjille ja Perheaikaa.fi-ohjaajille. Ammattimaiseen vapaaehtoistoiminnan koordinointiin
panostaminen näkyi ryhmänvetäjille loppuvuodesta 2016 teetetyn kyselyn tuloksissa, kun
yleisarvosana yhdistyksen tuesta oli 4,55 (4,56 vuonna 2015). Työntekijöiden tuella on merkitystä,
sillä vapaaehtoistyö kilpailee jatkuvasti vapaaehtoisten ajasta yhdessä varsinaisen työn, perheen
ja muiden vapaa-ajan toimintojen kanssa. Lisäksi vapaaehtoistyöhön käytettävän ajan määrä
muuttuu herkästi esimerkiksi lapsen tullessa perheeseen sekä muissa nivelvaiheissa, kuten
kouluun mennessä. Tällöin on tärkeää, että vapaaehtoistoimijoille on tarjolla valmiita, toimiviksi
todettuja toimintamalleja sekä tukea niiden soveltamiseen, jotta toiminnan jatkuvuus ja laadukkuus
voidaan turvata mahdollisimman hyvin.
Lisäksi kannustimme vapaaehtoisia osallistumaan heidän elämäntilanteeseensa sopivaan
vapaaehtoistyöhön. Ryhmänvetäjäksi pystyi ryhtyä
esimerkiksi neljäksi kerraksi. Näin madallettiin kynnystä,
kun ei tarvitse sitoutua moneksi vuodeksi kerrallaan, vaan
voi arvioida omaa perhetilannettaan ja jaksamistaan aina
määräajan jälkeen. Toisaalta yhdistyksessä riitti myös
sitoutumista ja vaativaa erityisosaamista edellyttäviä
tehtäviä haasteita janoaville. Vapaaehtoisia kannustettiin
tekemään oma panoksensa omalta paikkakunnaltaan
käsin, sillä paikallisuus on tärkeä osa valtakunnallisen
yhdistyksen toimintaa.
Vapaaehtoisten panos
Vapaaehtoisten panosta hyödynnettiin erityisesti
paikallisryhmien vetämisessä. Vuonna 2016 vapaaehtoiset
järjestivät 194 kahden tai kolmen tunnin tapaamista noin
22 paikkakunnalla (ks. kartta). Toimintaan osallistui noin
850 perhettä. Pelkillä työntekijäresursseilla niin mittavan
vertaistuen järjestäminen ei olisi mahdollista.
Vapaaehtoiset tuottivat viestintää osallistumalla
Adoptioperheet-lehden tekemiseen ja valokuvien
ottamiseen. Lisäksi usea vapaaehtoinen teki arvokkaita,
kokemusasiantuntijuutta vaativia vierailuja ja esitelmiä
tapaamisissa ja tapahtumissa. Hallituksen jäsenet antoivat
merkittävän panoksen yhdistyksen toiminnan
kehittämiselle. Paikallistoimijat tekivät ei-valtakunnallista ja
toimialakohtaista vaikuttamistyötä yhdistyksen antaessa
neuvoja ja taustatukea.
Perheaikaa.fi -vapaaehtoiset tarjosivat netissä
paikkakunnasta riippumatonta vertaistukea pitämällä
yhdeksän reaaliaikaista chattia. Adoptiomaatapaamisten
vapaaehtoiset järjestivät raportoidusti kymmenen
viikonlopun mittaista, monipuolista tapahtumaa perheille, joita yhdistää lapsen syntymämaa.
Yhdessä nämä kymmenen maatapaamista tavoittivat yli 1000 kävijää, joiden joukossa oli sekä

lapsia, nuoria, adoptiovanhempia että -odottajia.
Vapaaehtoistoiminnan hallittavuuden kehittäminen
Vapaaehtoistyö ja yhdistyksen tarjoamat palvelut elävät yhteiskunnan muuttuessa.
Adoptioperheiden vapaaehtoistoimintaa kehitettiin ja kehitetään jatkuvasti, jotta voidaan vastata
jäsenistön toiveisiin ja tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti. Koska vapaaehtoiset ovat
avainasemassa toiminnan kannalta, vuonna 2016 jo olemassa olevien vapaaehtoisten merkitystä
ja pitämistä mukana toiminnassa korostettiin, jotta he pysyisivät sitoutuneina yhdistykseen.
Vapaaehtoistöistään luopuville muutamalle ryhmänvetäjälle etsimme seuraajia ja lisäksi
rekrytoimme kahdeksan nuorta aikuista adoptoitua leirikummeiksi. Voidaan siis sanoa, että
aikomus vapaaehtoisten maltillisesta rekrytoimisesta toimintaan toteutui.
Vuonna 2016 vapaaehtoistoiminnan painopiste oli vapaaehtoistoiminnan hallittavuuden
kehittämisessä, jotta kaikille vapaaehtoisille on tarjolla tukea tasapuolisesti. Tähän pyrimme
tuottamalla yhdistyksen verkkosivuille käytännönläheistä ja avointa tietoa erilaisista
vapaaehtoisrooleista sekä tukimateriaalia ja työkaluja vapaaehtoisten käyttöön. Verkkosivujen
sisällöstä viestittiin nykyisille ja potentiaalisille vapaaehtoisille esimerkiksi jäsenkirjeessä,
sosiaalisessa mediassa sekä vapaaehtoisille tarkoitetussa uutiskirjeessä sekä yhdistyksen
lehdessä. Myös mahdollisuus toteuttaa omia toimintaideoita yhdistyksen avustuksella tuotiin esille
ja niitä vapaaehtoiset toteuttivat muun muassa kantoliinojen kokeilun, lasten ja nuorten leirin sekä
taidetyöpajasarjan. Kun vapaaehtoisille tarjottiin kootusti tietoa verkossa ja kannustettiin
omatoimiseen vertaistoiminnan järjestämiseen, koordinaattorin työaikaa vapautui toiminnan
kehittämiseen.
Kokeilimme toiminnassamme ensimmäistä kertaa Periscopea koulutustyökaluna, päätimme
laajentaa verkossa tapahtuvaa vertaistoimintaa uuteen palveluun (Tukinet), järjestimme oman
”maatapaamisen” kotimaasta adoptoineille ja lasta odottaville perheille sekä suunnittelimme
vuonna 2017 toteutettavaa juhlavuotta. Lisäksi kaksi ryhmää jatkoi toimintaansa, koska
koordinaattorilla oli aikaa perehtyä ryhmänvetäjien haasteisiin ohjaajina. Tämä ei olisi ollut
mahdollista, mikäli työaikaa olisi kulunut merkittävästi enemmän niin sanottuun koordinaattorin
perustyöhön.
Maatapaamisten järjestäjille, ryhmänvetäjille ja lehtiryhmäläisille tarjosimme tilaisuutta
kouluttautua, virkistyä ja verkostoitua järjestämiemme koulutusten muodossa.
Perheaikaa.fi-toiminnassa mukana oleville tarjottiin lisäksi erillinen virkistyspäivä. Lisäksi
koordinaattori tarjosi yksilöllistä tukea jokaiselle yhteyttä ottaneelle vapaaehtoiselle. Myös
sosiaalisen median ryhmissä pidettiin jatkuvasti yhteyttä vapaaehtoisiin.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoite 1: Lisätään vapaaehtoisten itseohjautuvuutta
Tavoitteen toteuttamiseksi koulutimme vapaaehtoisia sekä tuotimme työkaluja yhdistyksen
kotisivuille. Koulutuksia järjestettiin kuusi vuonna 2016. Yhdistyksen kotisivuilta löytyy
Vapaaehtoisten työkalut -osio, josta löytyy joka vapaaehtoistyön aihealueeseen liittyen tietoa.
Työkalujen avulla jäi aikaa kehittää uutta toimintaa ja tukea yksilöllistä tuen tarpeessa olevia
vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset ovat olleet tyytyväisiä verkosta löytyviin työkaluihin.
Tavoite 2: Vapaaehtoisten tyytyväisyys pysyy aiempien vuosien tasolla
Tavoitteen toteuttamiseksi koordinaattori oli säännöllisesti yhteydessä vapaaehtoisiin eri kanavissa

sekä tunnisti tuen tarpeen. Näillä tavoilla luotiin vapaaehtoisille tunne, että heidän työtään
arvostetaan ja että sillä on merkitystä. Onnistumisen kriteerinä oli, että vapaaehtoiset arvioivat
heille suunnatussa kyselyssä saamansa tuen yhtä hyväksi kuin vuonna 2015. Vuonna 2015
teetetyn kyselyn yleisarvio oli 4,56 (asteikolla 1–5) ja 2016 teetetyn kyselyn tuloksissa yleisarvio oli
4,55.

NUORISOTOIMINTA
Suomeen tuli kansainvälisen adoption kautta eniten lapsia vuosina 2004–2006. Nämä lapset ovat
nyt kouluikäisiä ja kaipaavat vertaistukea, jotta he saavat tukea identiteettinsä vahvistamiseen
vertaisuuden kautta.
Kehitimme nuorisotoimintaa kouluikäisille ja vanhemmille nuorille arvojemme mukaisesti
alueellisen toiminnan kautta, jota toteutettiin pääosin vapaaehtoisten voimin. Nuorisotoiminnan
kehittäjä tuotti vapaaehtoisille tukimateriaalia, auttoi kokoontumispaikkojen etsinnässä ja
tapahtumien organisoinnissa sekä mainostuksessa, ja oli mukana toteuttamassa toimintaa
yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kehitimme nuorten toimintaa toiminnallisuuden kautta, jotta
saimme tavoitettua mahdollisimman paljon nuoria. Nuorten toiminnassa emme keskittyneet
terapeuttiseen ulottuvuuteen, vaan luotimme siihen, että vertaistoiminta voimauttaa ja tukee
identiteetin vahvistumista.
Vuonna 2016 otimme yhdistyksessä käyttöön nuorisojäsenyyden. Vuoden aikana jäseniksi liittyi 12
nuorta.
Nuoret vapaaehtoiset ja nuorisotoiminnan kehittämisryhmä
Kahdeksan nuorta toimi aktiivisina vapaaehtoisina. He toimivat muun muassa vertaisohjaajina,
leirikummeina, kirjoittajina sekä markkinointiapuna. Pidimme heihin yhteyttä soittamalla,
viestittämällä ja sosiaalista mediaa käyttäen. Nuorisotoiminnan kehittämisryhmän suunnittelu alkoi
vuonna 2016, ja nuorisotoiminnan kehittäjä kokosi silloin ryhmän kokoon. Ryhmään kuuluu kuusi
nuorta. Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin alkuvuonna 2017.
Leiritoiminta
Pyrimme vuoden 2016 aikana järjestämään yhteistyöleirejä Lasten Kesä ry:n ja Parasta Lapsille
ry:n kanssa. Lasten Kesä ry:n kanssa järjestimme neljä leiriä, joista kaksi oli lasten leirejä, yksi
nuorten leiri ja yksi perheleiri. Lasten leireille osallistui noin 20–25 leiriläistä, perheleiri tuli täyteen,
ja nuorten leirille ilmoittautui 30 13–17-vuotiasta nuorta. Parasta Lapsille ry:n kanssa tarkoituksena
oli järjestää kaksi lasten leiriä, Haukiputaalla ja Virroilla. Valitettavasti nämä leirit eivät järjestyneet
vähäisen osallistujamäärän takia.
Leireillä toimii vertaisohjaajina leirikummeja, jotka ovat nuoria aikuisia adoptoituja. Vuoden 2016
aikana koulutimme kahdeksan leirikummia.
Paikallisryhmät ja tapahtumat
Nuorisotoimintaan kuuluvat oleellisesti paikallisryhmät ympäri Suomea. Vuoden aikana perustettiin
kolme uutta nuorten ryhmää: yksi Kouvolaan ja kaksi Helsinkiin. Tällä hetkellä
paikallisryhmätoimintaa järjestetään Kuopiossa, Kouvolassa, Tampereella ja Helsingissä. Vuoden
2016 puolella alkoi Turun nuorten ryhmän perustamisen suunnittelu. Ryhmä tulee tapaamaan
alkuvuonna 2017.

Lasten ja nuorten tapahtumia järjestimme vuoden aikana kolme kappaletta:
-

Isä ja Lapsi – päivä Oulussa
Miekkailuseikkailu
Kerro se graffitilla-työpaja Helsingissä.

Jokaiseen tapahtumaan osallistui lapsia ja nuoria kiitettävästi.
Sosiaalinen media
Otimme yhä enemmän käyttöömme sosiaalisen median kanavia nuorisotoiminnan kehittämisessä.
Uutena kanavana käyttöön tuli Snapchat, jota nuorisotoiminnan kehittäjä hallinnoi. Snapchatissa
yhdistyksellä oli vuoden lopussa 38 seuraajaa. Nuoret ovat ottaneet aktiivisesti yhteyttä
nuorisotoiminnan kehittäjään sovelluksen kautta.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoite 1 Lasten ja nuorten toimintaa kokeillaan paikallisryhmissä ja nuorten omia ryhmiä
kokoontuu eri paikkakunnilla.
Tavoitteen toteuttamiseksi koulutimme paikallisryhmien ohjaajia, loimme lisää tietoa nuorten
ryhmien ohjaamisesta yhdistyksen kotisivuille (Nuorisotoiminnan kehittäjän vinkit) sekä otimme
käyttöön lisää sosiaalisen median kanavia nuorten tavoittamiseen.
Konkreettisena tavoitteena oli, että 90% lasten ryhmästä jatkaa toimintaansa. Yksikään lasten tai
nuorten ryhmä ei lopettanut toimintaansa vuoden aikana. Toisena konkreettisena tavoitteena oli,
että nuorten ryhmiä kokoontuu säännöllisesti viidellä paikkakunnalla. Nuorten ryhmätoimintaa
toteutettiin neljällä paikkakunnalla sekä aloitimme Turun nuorten ryhmän suunnittelemisen.
Nuorisotoiminta laajeni merkittävästi toimintavuonna, ja sen kehittämistä jatkamme yhä nuorten
toiveet huomioiden.
VAIKUTTAMISTYÖ
Olemme vahva, vaikuttava ja vakavasti otettava toimija suomalaisella adoptiokentällä. Olemme
myös neutraalitoimija adoptiokentällä ja jäsenet viestivät meille adoptioon liittyvistä epäkohdista,
joiden eteen teemme töitä. Vuoden aikana useimmat jäsenten edunvalvonnalliset kysymykset
liittyivät palkalliseen jaksoon vanhempainvapaan alussa sekä siihen, miten vanhempainvapaata
haetaan. Pyysimme syksyllä jäseniämme ilmiantamaan työnantajia, jotka ovat kohdelleet
adoptiovanhempia yhdenvertaisesti biologisten vanhempien suhteen palkallisen jakson
maksamisessa.
Koimme vaikuttamistyössä monia onnistumisia vuoden aikana. Kuitenkin kyse on pitkäjänteisestä
työstä, jossa tulokset voivat syntyä vuosien pitkäjänteiden työn avulla.
Kotimaan avoin adoptio
Yksi vuoden painopisteistä vaikuttamistyössä oli avoimen adoption edistäminen lastensuojelun
kentällä. Vuonna 2015 perustettu työryhmä adoption ja lastensuojelun kentän välisen
vuoropuhelun lisäämiseksi jatkoi työskentelyään vuonna 2016. Työryhmä on perustettu
yhdistyksen aloitteesta. Työryhmään kuuluu Monimuotoiset perheet -verkosto, Lastensuojelun
Keskusliitto ry, Pelastakaa Lapset ry, Helsingin kaupunki sekä Ehjä ry.
Syksyllä työryhmä päätti, että avoimen adoption edistämistä varten tarvitaan lisää tutkimustietoa ja

päätti käynnistää tutkimushankkeen kotimaan adoptiosta lastensuojelun käytäntönä.
Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asenteita ja
kokemuksia adoptioista lastensuojelun toimenpiteenä. Tutkimushankkeen suunnitteluryhmään
tulivat mukaan sosiaalityön professori Tarja Pösö Tampereen yliopistosta sekä edustajat
Lastensuojelun Keskusliitosta ja Pelastakaa Lapset ry:stä. Tutkimushanke jatkuu vuoden 2017
puolella, ja sitä varten palkataan tutkija, joka toteuttaa kyselyn ja sen tulosten analysoinnin.
Tutkimushanke päätettiin rahoittaa yhdistyksen testamenttivaroilla.
Lisäksi edistimme avointa adoptioita tapaamalla eduskunnan Lapsen puolesta -verkoston, jonka
vuoden 2016 teemana oli adoptio. Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tapasivat
alkuvuodesta verkoston hallituksen. Tapaamisessa toimme esiin avoimen adoption
mahdollisuuksia ja esteitä. Helmikuussa järjestimme verkoston kanssa seminaarin avoimesta
adoptiosta. Seminaari keräsi kohtuullisesti yleisöä ja yleisössä oli paikalla myös kansanedustajia.
Teimme myös poliittisiin puolueisiin vaikuttamistyötä muun muassa tapaamalla kansanedustajia,
kutsumalla poliittisia toimijoita tutustumaan yhdistykseen sekä vaikuttamalla puolueiden
puoluekokousaloitteisiin. Keskustanaisten Avain-lehti teki lehteensä jutun avoimesta adoptiosta.
Lapsi- ja perhepoliittinen muutosohjelma (LAPE)
Olemme mukana hallituksen yhden kärkihankkeen, lapsi- ja perhepoliittisen muutosohjelman,
työryhmissä. Keväällä toiminnanjohtaja oli mukana LAPE:n vaativien palveluiden työryhmässä
sekä lastensuojelun syventävässä ryhmässä. Lisäksi toiminnanjohtaja osallistui LAPE:n
työpajatyöskentelyyn vaativien palvelujen työpajassa syksyn ajan. Yhdistyksen tavoitteena oli
edistää avointa adoptioita yhtenä vaihtoehtona suomalaisessa lastensuojelussa sekä edistää
Adoptiovisio 2035 – tavoitteita muun muassa laadukkaiden palvelujen ja
adoptio-osaamiskeskuksen osalta.
Muu vaikuttamistyö
Toimintaympäristön muutosten ja laadukkaan adoptiotoiminnan ylläpitämisen vuoksi Suomeen
pitää saada kansallinen adoptio-ohjelma, jossa otetaan kantaa tavoitteisiin ja toimijoiden rooleihin.
Uutena teemana vuonna 2012 voimaan tulleessa uudessa adoptiolaissa oli muun muassa
jälkipalvelu (neuvonta adoption vahvistamisen jälkeen). Adoptiolaki velvoittaa lapsen perheeseen
sijoittamisen jälkeen selvittämään adoptiolapsen ja -perheen tuen tarpeen tarvittavassa
laajuudessa ja ohjaamaan perhe tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin. Laki ei
kuitenkaan yksilöi, mille taholle tämä velvoite kuuluu eikä myöskään sitä, missä vaiheessa selvitys
tulee tehdä. Adoptiokentän toimijat ovat saaneet perheiltä viestiä, jonka mukaan adoption
erityispiirteitä ei palvelujärjestelmässä kyllin hyvin ymmärretä. Kaikissa palveluissa ei tunnisteta
adoptiolasten erityistarpeita ja palvelujen piiriin pääsy voi olla haastavaa.
Adoptioperheet ry:n ja Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen käynnistämä adoptio-ohjelman esityö
”Adoptiovisio 2035” valmistui vuonna 2015. Kansallisen adoptio-ohjelman eteen tehtiin vuoden
2016 aikana vaikuttamistyötä olemalla yhteydessä päättäjiin. Asiaa edistettiin samoissa
tilaisuuksissa, joissa keskusteltiin avoimesta adoptiosta.
Olimme edustettuna adoptiolautakunnan täysistunnossa ja nostimme siellä esiin kehittämistyön
tarpeita adoptioperheiden kannalta. Adoptiotukien nostaminen oli yksi tärkeimmistä
edunvalvonnallisista kysymyksistä toimintavuonna ja työ jatkuu edelleen lautakunnan kautta.
Yhdistys oli olennainen tekijä uuden adoptiotukiluonnoksen tekemisessä.

Lisäksi yhdistyksen toiminnanjohtaja kirjoitti kolme blogikirjoitusta Keskustanaisten
Verkko-Avaimeen. Aiheina olivat avoin adoptio, perhevapaat ja rasismi.
Verkostot
Yhdistys teki yhteistyötä kaikkien adoptiotahojen kanssa: Helsingin kaupungin adoptiopalvelu,
Interpedia ry, Pelastakaa Lapset ry, Yhteiset Lapsemme ry, aikuisten adoptoitujen yhdistykset
(Aikuiset adoptoidut ry ja, Adopterade Finland rf), adoptiokuraattori ja adoption
keskusviranomainen sekä adoptiolautakunta Valvirassa. Yhteistyötä tehtiin muun muassa
henkilökohtaisten sekä adoptioverkoston tapaamisten kautta.
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 on Väestöliitto. Molemmat kehittämisprojektit
kuuluvat RAY:n Emma ja Elias -ohjelmaan.
Adoptioperheet ry kuului jäsenenä Lastensuojelun Keskusliittoon, Kehitysyhteistyön
palvelukeskukseen Kepaan, Sosiaalialan Työnantajiin ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys
ry:hyn sekä pohjoismaiseen Nordic Adoption Counciliin (NAC).
Jäsenyys pohjoismaisessa adoptiojärjestöjen verkostossa NAC (vuodesta 2008) antoi loistavat
mahdollisuudet kehittää toimintaa yhteistyössä ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten ja
islantilaisten toimijoiden kanssa. Toiminnanjohtaja oli vuoden 2016 NAC:n hallituksen varsinainen
jäsen ja osallistui tammikuussa Kööpenhaminassa pidettyyn hallituksen kokoukseen sekä
kesäkuussa pidettyyn hallituksen kokoukseen ja Chairperson’s meetingiin Utrechtissa Hollannissa.
Suomessa mikään muu taho ei tee samaa työtä kuin Adoptioperheet ry, joten molempia osapuolia
hyödyttävää yhteistyötä pohjoismaisten kollegojen kanssa pyrittiin tiivistämään. Koska Tanskassa
on samalta vertaisasiantuntijuuden pohjalta toimiva adoptioperhejärjestö, pyrimme lisäämään
yhteistyötä heidän kanssaan.
Kaikkein perheiden Suomi -hanke
Kaikkien Perheiden Suomi on vuonna 2013 alkanut vaikuttamistyön hanke, jonka takana ovat
Monimuotoiset perheet -verkosto ja sen kymmenen jäsenjärjestöä. Useat verkoston
perhepoliittisista tavoitteista edistävät suoraan tai välillisesti Adoptioperheet ry:n perhepoliittisia
tavoitteita. Hanke oli vuonna 2016 erittäin keskeinen osa yhdistyksen vaikuttamistyötä. Se ei
korvannut yhdistyksen tekemää työtä, vaan täydensi sitä ja antoi tukea ja leveämmät hartiat kun
niitä tarvittiin.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoite 1: Kotimaan adoptio -hankkeen käynnistäminen ja avoimen adoption tunnettavuuden
lisääminen
Jatkoimme työtä adoption ja lastensuojelukenttien välisen vuoropuhelun lisäämiseksi. Tätä varten
perustettu työryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden aikana ja käynnisti kotimaan adoptioon

liittyvän tutkimushankkeen, joka jatkuu ja valmistuu vuoden 2017 aikana. Alun perin
tarkoituksenamme oli tehdä vuoden aikana viestintäkampanja, mutta suuntaa muutettiin, kun
huomasimme, että vaikuttamistyön tueksi tarvitsemme ennemmin tutkimusta aiheesta
viestintäkampanjan sijaan.
Olimme yhteydessä suurimpiin puolueisiin, Keskustaan, Kokoomukseen ja SDP:hen, vuoden
aikana avoimen adoption osalta ja tapasimme heidän edustajiaan. Keskustan puoluekokoukseen
tuli yhdistyksen vaikuttamistyön tuloksena aloite avoimen adoption saamisesta lastensuojelulakiin.
Aloite myös hyväksyttiin Keskustan puoluekokouksessa. Lisäksi SDP:n vuoden 2017
puoluekokoukselle saatiin aloite avoimesta adoptiosta yhdistyksen taustatyön johdosta.
Toimijoillamme on hyvät verkostot eri puolueisiin, poliittisiin toimijoihin ja virkamiehiin, joita
hyödynsimme hyvin vuoden aikana. Onnistuimme tavoitteessa edistää avointa adoptiota
erinomaistesti.
Tavoite 2: Antaa tietoa ja ymmärrystä adoptiovanhemmille lapsen käytöksen takana olevista syistä
ja taitoa kohdata erityistarpeinen lapsi Diagnoosittomat-hankkeen kautta
Haimme Diagnoosittomat-hankkeelle rahoitusta, jota emme kuitenkaan saaneet. Sen vuoksi emme
pystyneet tavoitetta saavuttamaan. Emme myöskään hakeneet hankkeelle säätiöiltä rahaa, koska
vuoden aikana keskityimme rahoitushakemuksissa nuorten toimintaan. Emme myöskään
järjestäneet yhtä yleisöluentoa aiheeseen liittyen, joka oli tarkoituksenamme, jos rahoitusta ei
hankkeelle saada. Syy tähän oli ajan puute ja asioiden priorisointi vaikuttamistyössä.
Tavoite 3: Lisätään tietoa kansallisen adoptio-ohjelman tarpeellisuudesta
Keväällä kutsuimme Suomen Keskustanaiset ry:n hallituksen tutustumaan toimintaamme ja
pitämään kokouksen toimistollamme. Ennen kokousta pääsimme kertomaan avoimesta adoptiosta
ja kansallisen adoptio-ohjelman tarpeellisuudesta. Muuten edistimme asiaa samoissa
tilaisuuksissa, joissa edistimme avointa adoptiota. Vaikuttamistyötä tekivät toiminnanjohtaja,
puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.
Tavoite 4: Pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen
Tavoite toteutui, koska toiminnanjohtaja osallistui aktiivisesti NAC:n hallitustyöskentelyyn ja
osallistui kesäkuussa Chairperson’s meetingiin. Lisäksi olimme mukana syyskuussa 2017
järjestettävän NAC:n seminaaripäivän suunnittelussa yhdessä muiden adoptiotoimijoiden kanssa.
Tavoite 5: Adoptioperheiden jälkipalvelujen kehittäminen ja adoptiotukien nostaminen
perhevapaiden yhdenvertaistaminen suhteessa muihin lapsiperheisiin.
Adoptiotukiin vaikutimme adoptiolautakunnan täysistunnossa nostamalla uudestaan esiin
epäkohdan. Lisäksi teimme uuden luonnoksen yhdessä Interpedia ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n
kanssa adoptiotuista. Olemme olleet yhteydessä asiasta sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiin
ja tehneet suunnitelman, miten vaikuttamistyössä edetään asian tiimoilta.
Adoption jälkipalveluihin liittyviä epäkohtia nostimme esiin LAPEn eri työryhmissä. Valitettavasti
lopullisissa työryhmien dokumenteissa ei adoptioperheitä ole erikseen mainittu. Analyysimme on,
että kyse on sen verran marginaalisesta ryhmästä, ettei tiiviisiin työpapereihin ollut mahdollista
nostaa niin tarkkoja ryhmiä.
Perhevapaiden yhdenvertaistamista olemme edistäneet kahden keskisissä keskusteluissa
kansanedustajien, muiden päättäjien sekä yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa. Tätä työtä tekivät

niin toiminnanjohtaja kuin yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Lisäksi
toiminnanjohtaja kirjoitti yhden blogitekstin Keskustanaisten verkkolehteen. Saimme myös
mahdollisuuden kommentoida sosiaali- ja terveysministeriölle tasa-arvoisesta avioliittolaista
johtuvia muutoksia perhevapaisiin. Vaadimme omissa lausunnoissamme, että adoptioperheen
perhevapaan pitää olla samanpituinen kuin biologisilla vanhemmilla ja että perhevapaita olisi
mahdollisuus pitää myös silloin, kun lapsi tulee perheeseen yli 7-vuotiaana. Monimuotoiset
perheet-verkoston kautta teimme töitä myös kaikkien monimuotoisten perheiden perhevapaiden
eteen.
VIESTINTÄ
Tarjoamme ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa adoptiosta moninaiselle jäsenistöllemme,
ammattilaisille, medialle sekä suurelle yleisölle. Koska kohderyhmiä on monia ja viestinnän
painotukset eroavat kohderyhmittäin, myös viestintämme on jaettu eri kanaviin.
Vuoden 2016 aikana selvitimme eri viestintäkanavien merkitystä jäsenillemme jäsenkyselyn avulla,
johon vastasi 330 yhdistyksen jäsentä. Painettu jäsenlehti on edelleen erittäin tärkeä jäsenille: se
sai kyselyssä yleisarvosanan 4,01/5, ja jäsenet pitivät sitä yhdistyksen tärkeimpänä jäsenetuna.
Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedotettiin jäsenistölle kuukausittaisella jäsentiedotteella,
ja kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin henkilökohtaisesti.
Järjestölehti Adoptioperheet
Adoptioperheet-lehti on ollut vuodesta 2012 alkaen Suomen ainoa adoptioon keskittyvä lehti. Lehti
on edelleen odotettu julkaisu, ja sen syventäviä artikkeleita arvostetaan.
Lehden vastaavana päätoimittajana toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja. Lehden taitto ja
journalistisesta viimeistelystä vastaavan toimitussihteerin työpanos oli ulkoistettu. Lehtityön
koordinointiin ja materiaalin työstämiseen ostettiin niin ikään apua, jotta lehden monipuolinen
sisältö ja korkea taso voitiin säilyttää ja samalla hyödyntää vapaaehtoisten panos.
Lehden toimittamiseen osallistui vapaaehtoisten muodostama, pääasiassa suljetussa
Facebook-yhteisössä keskusteleva lehtiryhmä, joka vastasi suurelta osin lehden
sisällöntuotannosta. Lehtien teemoja ideoitiin lehtiryhmän koulutuksessa ja suljetussa
Facebook-ryhmässä. Vuonna 2016 ilmestyneiden lehtien teemat olivat 1) Suomalaisuus, 2)
Rakkaus, 3) Muutos ja 4) Elämäntarina.
Verkkoviestintä
Koko yhdistyksen henkilökunta viesti Facebookissa ja teki päivityksiä verkkosivuille omaan
vastuualueeseensa liittyen. Jäsenkyselyn perusteella sosiaalisen median kanavista jäsenistölle
tärkein on Facebook. Twitterin avulla tavoitamme parhaiten sidosryhmät ja vaikuttajat, Instagramin
ja WhatsApp-tiedotteen avulla nuorisojäsenet.
Eri vapaaehtoisryhmien sisäisessä viestinnässä yhdistys hyödynsi suljettuja Facebook-ryhmiä.
Hallitukselle ja henkilökunnalle perustettiin vuonna 2016 myös oma sisäinen Facebook-ryhmä
matalan kynnyksen viestintäkanavaksi.
Nuorisojäsenyys tuli yhdistyksessä mahdolliseksi kesällä 2016, ja yhdistys on nuorisojäseniä ja
-aktiiveja palvellakseen satsannut nuorille viestimiseen. Nuorisojäsenet saavat kuukausittain

WhatsApp-uutistiedotteen, ja loppuvuodesta 2016 otimme käyttöön myös Snapchatin kevyempänä
nuorille viestimisen kanavana. Nuorille suunnatun viestinnän vetovastuussa on nuorisotoiminnan
kehittäjä.
Muissa Pohjoismaissa on adoptiokeskusviranomainen, joka ylläpitää kansallista, adoptioon liittyvää
aineistopankkia. Paikkaamme tätä tarvetta ja tarjoamme sosiaalisen median kanavissamme ja
verkkosivuillamme jäsenneltyä tietoa sekä adoptioperheille, heitä kohtaaville ammattilaisille että
yleensä adoptiosta kiinnostuneelle suurelle yleisölle ja medialle.
Muu viestintä
Osallistuimme maaliskuussa 2016 näyttävästi rasisminvastaiselle viikolle. Yhdistyksen
puheenjohtaja Salla Saarisen poika Valtteri oli äitinsä kanssa Ylen Aamu-TV:ssä kertomassa
kokemastaan rasismista, mikä herätti laajaa keskustelua ja huolta rasismin arkipäiväistymisestä.
Valtteri pääsi myös tapaamaan tasavallan presidentti Niinistöä ja muita kärkipoliitikkoja, mistä niin
ikään uutisoitiin laajasti. Valtterin haastattelu oli myös YLE:n katsotuin video kautta aikojen.
Ammattilaisten tietotaidon kasvaminen lisää adoptioperheiden hyvinvointia. Ylivoimaisesti eniten
tietoa haetaan verkosta, joten keskitämme resursseja sähköiseen materiaaliin myös ammattilaisten
kohdalla.
Kirjastoamme on kartutettu maltillisesti hankevalmisteluja ja lehtityöskentelyä silmällä pitäen.
Kirjaston merkitys jäsenistölle on vähentynyt vuosi vuodelta, ja vuonna aikana kartoitimme kirjat,
joista on tarkoitus luopua seuraavan vuoden aikana.
Yhteistyötä oppilaitosten kanssa pyrimme kehittämään kumppanuuden suuntaan. Yhdistys avusti
opinnäytetekijöiden tekijöitä, sillä opinnäytteet tuottavat uutta hyödyllistä tietoa sosiaali- ja
terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille tai suoraan adoptiokentälle. Vuonna 2016
opinnäytetyökumppanuus poiki lastentarhaopettajille suunnatun esitteen siitä, miten
varhaiskasvattajat voivat tukea kansainvälisesti adoptoidun lapsen kiintymyssuhteita.
Yhdistyksen jäseniä ja muita adoptiotoimijoita palvelimme ilmoittamalla laajasti myös muiden
järjestäjien tilaisuuksista sähköisessä jäsenkirjeessä, nettisivujen kalenterissa ja Facebookissa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoite 1: Jäsenet jakavat ja tuottavat enemmän sisältöjämme
Ykköstavoitteen osalta mittareiksi oli määritetty, että sisältöjen jaot lisääntyvät ja tavoitettavuus
kasvaa. Tämä toteutui: yhdistyksen some-sisällöt tavoittivat selvästi enemmän ihmisiä kuin vuonna
2015. Tätä selittää myös Facebook-sivujen tykkääjämäärän merkittävä nousu (1 100 tykkääjästä 1
450:een). Entistä useammat julkaisumme tavoittivat useamman tuhannen hengen yleisön, vaikka
Facebook-markkinointia hyödynnettiin todella vähän.
Tavoite 2: Yhteisöllisyys lisääntyy yhdistyksen viestintäkanavilla
Kakkostavoitteen osalta mittarina oli, että muut kuin työntekijät osallistuvat sisällöntuotantoon.
Yhdistyksen vapaaehtoiset tuottivat sisältöjä maatapaamisista ja juurimatkoilta, ja nämä sisällöt
saivat paljon hyvää palautetta.

Tavoite 3: Herätämme yleistä keskustelua adoptiosta.
Kolmatta tavoitetta oli määrä mitata sillä, että mediaosumien ja mainintojen määrä kasvaa.
Rasisminvastainen viikko toi Adoptioperheet ry:lle paljon näkyvyyttä, ja Valtterin esiintyminen
synnytti paljon yleistä keskustelua rasismista. Loppuvuodesta toimme Keskisuomalaisessa ja
Helsingin Sanomissa julkaistuissa mielipidekirjoituksissa esiin adoptioperheiden kokemuksen siitä,
että lastensuojelusta ei saa apua. Kommentoimme vuoden mittaan myös joitain lehtijuttuja
adoptioperheiden näkökulmasta.
VARAINHANKINTA, JÄSENET JA HALLINTO
Kansainvälisten adoptioiden ja uusien adoptiohakijoiden määrä on laskenut, joten yhdistyksen
jäsenmäärä ei kasva aikaisempien vuosien tahtiin.

Havaittavissa on järjestökentällä tuttu ilmiö; enää ei kuuluta yhdistykseen vain tai ensisijaisesti
aatteen vuoksi, vaan jäsenyydestä pitää olla suoraa hyötyä omaan elämäntilanteeseen. Jäsenet
on ansaittava joka vuosi uudelleen relevantilla toiminnalla.
Eroamisen syinä nousee esiin kaksi ylitse muiden: adoptioprosessin keskeytyminen sekä
adoptoitujen lasten kasvaminen aikuisiksi ja kotoa muutto. Pyydämme eroavia jäseniä vastaamaan
anonyymiin kyselyyn ja antamaan palautetta. Lisäksi tarjoamme eroaville jäsenille
kannatusjäsenyyttä.
Yhdistyksen taloudesta vastasi toiminnanjohtaja ja hallitus. Taloustilanteen seuraamiseksi
hallitukselle toimitettiin välitilinpäätös kolmannesvuosittain. Kirjanpito on ulkoistettu.
Tilintarkastuksen hoitaa Tilintarkastusrengas Oy (HTM Kai Salmivuori).
Suurimmat tulonlähteet olivat Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus ja jäsenmaksut. Vuoden
aikana muita avustuksia saatiin Helsingin ja Tampereen kaupungilta. Tuloja tuli myös
osallistumismaksuista ja pienessä mittakaavassa adoptioaiheisten kirjojen myynnistä. Tilikauden

ylijäämä oli 14 990,99 euroa.
Yhdistyksen toiminta oli erittäin kustannustehokkaasti järjestettyä, koska palkattomat
vapaaehtoiset olivat toiminnallaan mukana kaikilla ydinosa-alueilla: viestinnässä,
edunvalvonnassa, vertais- ja paikallistoiminnassa sekä näiden kehittämistyössä
Hallinto ja työntekijät
Adoptioperheet jakaa toimitilat Helsingin keskustassa kahden muun toimijan, monikulttuuriyhdistys
Familia ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n kanssa (kesäkuuhun 2016 asti). Keskeinen sijainti
mahdollistaa myös kauempaa tulevien helpon perille löytämisen. Vuonna 2016 tilojamme käytti
yhteensä 796 henkilöä, joista aikuisia 574 ja lapsia 222. Tilaisuuksia oli yhteensä 89 (vuonna 2015
1138 henkilöä, joista lapsia 312 ja aikuisia 826, tilaisuuksia 122 kpl; vuonna 2014: 1252 kävijää ja
85 tapahtumaa).
Yhdistyksen sääntömuutos hyväksyttiin marraskuun syyskokouksessa vuonna 2015.
Sääntömuutoksen suurin muutos oli nuorisojäsenyyden mahdollistaminen, jotta nuoretkin
saataisiin mukaan toimintaan. Sääntömuutos tuli voimaan 1.4.2016.
Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa (7.2., 3.-4.3. sähköpostikokous, 16.4., 4.9.,
13.–16.10. sähköpostikokous ja 10.12.) ja kevät ja syyskokoukset pidettiin 16.4. ja 10.12.
Hallituksen kokoonpano oli puheenjohtaja Salla Saarinen, varapuheenjohtaja Ulla Särkikangas,
hallituksen jäsenet Susanna Saikkonen, Sari Valkeapää, Kati Nordlund-Luoma ja Leena Virtanen,
varajäseninä toimivat Katja Koponen ja Pauliina Pulkkinen.
Vuoden aikana yhdistyksessä työskentelivät kokopäiväisesti vt. toiminnanjohtajana Elina
Helmanen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Julia Kurki sekä järjestösihteeri Lotta Ventelä (2.6.
asti) ja järjestösihteerin vanhempainvapaan sijainen Veera Adolfsen (1.6. lähtien). RAY:n Paikka
auki –avustusohjelman kautta yhdistyksellä oli palkattuna nuorisotoiminnan kehittäjä  Taneli Aunio
(28.2. asti) ja uudella Paikka auki - rahoituksella palkattuna nuorisotoiminnan kehittäjä
Hanna-Kaisa Virtanen (1.4. alkaen). Lisäksi syksyllä 2016 palkkasimme harjoittelija Anna
Holopaisen kolmeksi kuukaudeksi auttamaan toimistoa juhlavuoden suunnittelussa ja
järjestelyissä.
Työhyvinvoinnista pidimme huolta yhteisillä virkistäytymisillä kesän alussa ja vuoden lopussa.
Yhdistyksen työntekijät osallistuivat vuoden aikana useisiin koulutuksiin ja seminaareihin oman
kiinnostuksensa mukaan. Nuorisotoiminnan kehittäjä osallistui oppisopimuskoulutukseen.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoite 1: RAY:ltä saatua avustusmäärää nostetaan
Vuodeksi 2016 saatiin nostettua RAY:ltä saatua yleisavustusta, mutta varsinaisesti ei voida puhua
vuoden 2016 onnistumisesta vaan vuoden 2015 onnistumisesta. Parantelimme
yleisavustushakemustamme vuodelle 2017 ja haimme edelleen korotusta avustukseen, muttemme
sitä saaneet.
Haimme rahoitusta myös kahteen uuteen projektiin: Diagnoosittomat-hankkeeseen ja
mentorointiprojektiin, jonka osalta yhteistyökumppaneina olivat Aikuiset Adoptoidut ry ja

Adopterade Finland rf. Mentorointiprojektin hakemus sai hyvän palautteen RAY:ltä ja siihen
aiotaan hakea keväällä 2017 uudestaan rahoitusta ja etsiä lisää yhteistyökumppaneita.
Diagnoosittomat-hanke ei myöskään saanut rahaa vuodelle 2017.
Haimme jatkoa myös Paikka auki -rahoitukselle. Saimme lähes hakemamme summan vuodelle
2017, mikä oli selvä onnistuminen.
Tavoite 2: Nostetaan kunnilta ja säätiöiltä saamien rahoitusten määrää
Teimme aiempia vuosia enemmän hakemuksia säätiöille. Pääasiassa haimme rahaa
nuorisotoimintaamme. Haimme myös rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kannustimme
vapaaehtoisiamme hakemaan paikallisryhmätoimintaansa avustuksia paikkakuntiensa
lautakunnilta. Kaksi paikallisryhmää saivat avustusta (Tampere ja Hämeenlinna). Tarkoituksena on
jatkaa tätä tulevina vuosina, jotta yhä useampi ryhmä saisi toimintansa tukemiseksi enemmän
varoja. Toimistomme auttoi vapaaehtoisia avustusten teossa ja suunnittelussa.
Saimme Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä 10 000 euron rahoituksen Adoptioperhe
lastensuojelun asiakkaana -oppaan tekemiseen. Idea oppaaseen lähti jäsenemme toiveista, jolle
havaitsimme olevan laajempaakin kysyntää.
Saavutimme tavoitteemme hyvin, sillä aktiivisesti etsimme ja mietimme rahoitusvaihtoehtoja ja
saimme uusista lähteistä varoja toimintaan ja projekteihin.
Tavoite 3: Nostetaan jäsenmäärää ja saadaan olemassa olevat jäsenet maksamaan jäsenmaksut
Jäsenmaksujen tuotot lisääntyivät vuoden 2016 aikana verrattuna vuoteen 2015. Syynä tähän oli
jäsenmaksujen korotus, sillä kaiken kaikkiaan jäsenmäärämme laski aiempaan vuoteen verrattuna.
Reagoimme laskevaan jäsenmäärän toteuttamalla jäsenkyselyn syksyllä, jotta tietäisimme
paremmin jäsentemme toiveet. Kyselyn tulokset auttavat meitä jatkossa suuntaamaan
toimintaamme entistä jäsenten toiveiden mukaisiksi.
Mietimme myös vuoden aikana useasti, miten saisimme jäsenyytemme entistä
houkuttelevammaksi. Viestimme vahvemmin osaamisestamme ja työstämme eri osa-alueilla.
Aloitimme myös suunnittelemaan jäsenkorttia ja etsimään yhteistyökumppaneita, jotta voisimme
tarjota jäsenyydelle vielä enemmän vastinetta. Jäsenkortti lanseerataan vuoden 2017 aikana.
Vaikka jäsenmäärä laskikin, olemme onnistuneet reagoimaan muutokseen ja tehneet suunnitelmat
laskevan jäsenmäärän varalle.
Tavoite 4: Tapahtumien järjestäminen nollabudjetilla. Materiaalien myymisestä siirrytään
pikkuhiljaa pois
Vuoden aikana järjestimme kampanjoita, jotta saisimme kirja- ja lehtivarastoamme tyhjemmäksi.
Onnistuimme kampanjassa hyvin ja toimistolla ei enää ole isoja varastoja myyntiin tarkoitettuja
kirjoja. Kaikki tapahtumat järjestettiin laadukkaasti, mutta myös kustannustehokkaasti.

