ADOPTIOPERHEET RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf:n päätehtävä on adoptoitujen ja heidän vanhempiensa tukeminen ja
voimauttaminen 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.
Yhdistyksellä on mittava kokemusasiantuntijuus adoptiosta ja adoptioperheenä elämisestä. Adoptioperheet
ry tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella, tiedottamalla, ottamalla
kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja vaikuttamalla adoptioperheiden yhteiskunnalliseen
asemaan. Yhdistys on adoptiolasten vanhempien, adoptoitujen, adoptiota harkitsevien ja
adoptioprosessissa mukana olevien yhdistys. Yhdistys on perustettu 18.1.1997 eli toimintakausi on
yhdistyksen kahdeskymmenes.
Adoptioperheet on ajassa kiinni oleva, ketterä ja innovatiivinen järjestö. Vuonna 2016 painopisteinä ovat
adoptoitujen lasten, varhaisnuorten ja nuorten vertaistuen ja toiminnan kehittäminen, kotimaan adoptiota
koskevan kampanjan käynnistäminen sekä Diagnoosittomat-hankkeen jatkaminen. Peruskouluikäisiä,
kansainvälisesti adoptoituja on eri puolilla Suomessa 2 300. Kansainvälisen adoption kautta adoptoitujen,
kouluikäisten lasten määrä kasvaa merkittävästi lähivuosina, koska lapsia adoptoitiin erityisen paljon 2000luvun puolivälissä. Suomessa voidaan huomioida muiden Pohjoismaiden kokemukset ja toimia ennakoivasti
kehittämällä ajoissa monipuolista, nuorten identiteettiä tukevaa vertaistoimintaa. Adoptiolapsilla on usein
kantaväestöä enemmän tarvetta erityistuelle, jonka vuoksi nivelvaiheiden kuten kouluunmenon tukeminen
on erityisen tärkeää, samoin myös erityistarpeisten lasten huomioiminen.
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.

Vapaaehtoistoiminta
Adoptioperheet ry:n toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan, jonka avainsanoja ovat paikallisuus,
joustavuus ja arvostavuus. Yhdistyksellä on noin 100 vapaaehtoista, jotka mahdollistavat valtakunnallista
vertaistoimintaa yhdistyksen kohderyhmille, joita ovat muun muassa adoptio-odottajat ja vanhemmat sekä
adoptoidut itse. Suurin osa vapaaehtoisista on niin sanottuja vertaisvapaaehtoisia. He toimivat omalta
paikkakunnaltaan käsin sitoutuen toimintaan elämäntilanteeseensa sopivan verran. Erilaisia
vapaaehtoisnimikkeitä yhdistyksessä on useita: ryhmänvetäjä, adoptiomaatapaamisen järjestäjä,
nettikeskusteluohjaaja, yhdistyslehden tekijä ja bloggaaja. Lisäksi yhdistyksellä on joukko vapaaehtoisia,
jotka auttavat tapahtumien järjestämisessä. Vapaaehtoisille ja vapaaehtoisista viestitään arvostavaan ja
kiittävään sävyyn.
Vapaaehtoistoiminnan hallittavuuden kehittäminen
Tulevana vuonna painopiste on etenkin vapaaehtoistoiminnan hallittavuuden kehittämisessä, jotta kaikille
vapaaehtoisille on tarjolla tukea tasapuolisesti. Tähän pyritään tuottamalla yhdistyksen verkkosivuille
käytännönläheistä ja avointa tietoa erilaisista vapaaehtoisrooleista sekä tukimateriaalia ja työkaluja
vapaaehtoisten käyttöön. Verkkosivujen sisällöstä viestitään aktiivisesti nykyisille ja potentiaalisille
vapaaehtoisille. Myös mahdollisuus toteuttaa omia toimintaideoita yhdistyksen avustuksella tuodaan esille.
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Avoimen tiedon ja helposti saatavilla olevan tuen tarkoitus on ylläpitää olemassa olevia vapaaehtoisten
motivaatiota ja helpottaa uusien ihmisten rekrytointia vapaaehtoistoimintaan. Tiedon siirtäminen verkkoon
vapauttaa myös vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin resursseja kehittämistyöhön sekä yksilöllisen tuen
kohdentamiseen erityisesti niille vapaaehtoisille, jotka ovat sen tarpeessa.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tuen lisäksi vapaaehtoisille mahdollistetaan vertaistuen saanti
järjestämällä koulutus- ja virkistyspäiviä. Myös sosiaalisen median käyttöä vapaaehtoisten vertaistuen
työkaluna korostetaan olemalla aktiivisia erilaisissa vapaaehtoisille suunnatuissa, suljetuissa Facebookryhmissä.
Varhaisnuorten ja nuorten toiminnan kehittäminen
Vapaaehtoistoiminnan kokonaisuuden hallinnan lisäksi vuonna 2016 jatketaan varhaisnuorten ja nuorten
toimintaan panostamista. Vertaistuki on tunnetusti voimaannuttavaa, niin myös adoptoiduille. Varsinkin
kansainvälisesti adoptoidut eivät välttämättä identifioidu ihmisten silmissä suomalaisiksi, mutta he eivät
myöskään ole maahanmuuttajia sanan perinteisessä merkityksessä. Näin ollen he ovat oma uniikki
viiteryhmänsä. Adoptioperheet ry panostaa vuoden aikana vuosina 2004–2006 adoptoituihin ”suuriin
ikäluokkiin” kouluttamalla ja tukemalla varhaisnuorten ja nuorten toiminnan järjestämisessä niin nykyisiä
paikallisryhmien vetäjiä kuin myös nuoria adoptoituja itseään. Tällöin viimeksi mainituista saadaan
arvokkaita vertaisvetäjiä varhaisnuorten toimintaan.
Varhaisnuorten ja nuorten toiminnan kehittämisestä vastaa etupäässä sitä varten vuonna 2015 Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) Paikka auki – avustuksen avulla rekrytoitu nuorisotoiminnan kehittäjä.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori tukee häntä muihin vapaaehtoisryhmiin kohdistuvan kehittämistyön
ohella. Mikäli nuorisotoiminnan kehittäjän palkkausta jatketaan suunnitellusti vuoteen 2017, on
tavoitteena, että vuoden 2016 lopussa viidellä paikkakunnalla on nuorten omaa säännöllistä toimintaa.
Nuorten ryhmien tueksi ja ryhmien vastuuohjaajiksi kontaktoidaan ja koulutetaan nuorisoalan opiskelijoita
paikallisista oppilaitoksista.
Nuorten toiminnan lisäksi tavoitteena on, että vuoden 2016 lopussa 60 % olemassa olevista
paikallisryhmistä on kokeillut varhaisnuorten toimintaa ja 90 % näistä ryhmistä aikoo jatkaa toiminnan
järjestämistä.
Vuoden aikana järjestetään Lasten Kesä ry:n kanssa koululais- ja perheleirejä.
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Vapaaehtoistoiminnan päämäärä: Ylläpidetään vapaaehtoisreserviä ja kehitetään vapaaehtoistoiminnan
hallittavuutta. Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia vertaistukeen.
Tavoite
Lisätään vapaaehtoisten
itseohjautuvuutta

Tavoite
Vapaaehtoisten tyytyväisyys pysyy
aiempien vuosien tasolla

Tavoite
Lasten ja nuorten toimintaa
kokeillaan paikallisryhmissä ja
nuorten omia ryhmiä kokoontuu
eri paikkakunnilla.

Keino
Kouluttaminen ja työkalujen
tuottaminen verkkoon

Keino
Säännöllinen yhteydenpito
vapaaehtoisiin eri kanavissa ja
tuen tarpeiden tunnistaminen

Keino
Adoptoitujen, paikallisryhmien
vetäjien ja nuorisoalan
opiskelijoiden kouluttaminen,
työkalujen tuottaminen verkkoon
ja nuoria tavoittavissa kanavissa
viestiminen

Tuotos
Vapaaehtoisille on verkossa
tarjolla neuvoja ja työkaluja
tasapuolisesti. Perustiedon ollessa
verkossa saatavissa aikaa
vapautuu uuden toiminnan
kehittämiseen ja yksilöllisen tuen
tarpeessa olevien vapaaehtoisten
tukemiseen

Tuotos
Vapaaehtoisilla on motivoiva
kokemus, että heidän työtään
arvostetaan ja sillä on merkitystä.

Tuotos
Vapaaehtoisilla on tietoa
onnistuneen nuorisotoiminnan
periaatteista, osaamista sellaisen
järjestämiseksi sekä työkaluja
toiminnan tueksi. Opiskelijoilla on
tietoa adoptiosta ja sen
mahdollisista vaikutuksista.

Onnistumisen kriteerit
Vapaaehtoiset arvioivat heille
suunnatussa kyselyssä verkossa
saatavilla olevat työkalut
hyödyllisiksi.

Onnistumisen kriteerit
Vapaaehtoiset arvioivat heille
suunnatussa kyselyssä saamansa
tuen yhtä hyväksi kuin 2015

Onnistumisen kriteerit
Lasten toimintaa kokeilleista
paikallisryhmistä 90 % aikoo
jatkaa. Nuorten ryhmä kokoontuu
säännöllisesti viidellä
paikkakunnalla.
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Vaikuttamistyö
Adoptioperheet ry on vahva, vaikuttava ja vakavasti otettava toimija suomalaisella adoptiokentällä.
Yhdistys on neutraalitoimija adoptiokentällä ja jäsenet viestivät yhdistykselle adoptioon liittyvistä
epäkohdista, joiden eteen yhdistys tekee töitä. Vaikuttamistyö on luonteeltaan pitkäjänteistä, sillä
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii aikaa ja johdonmukaisuutta.
Kotimaan avoin adoptio
Yksi vuoden 2016 painopisteistä vaikuttamistyössä on avointa adoptiota koskevan useampi vuotisen
kampanjan käynnistäminen. Vuonna 2012 voimaan astunut uusi adoptiolaki mahdollisti lain tasolla aivan
uuden käytännön Suomessa - kotimaan avoimen adoption, jossa adoptiolapsella on oikeus pitää yhteyttä
aikaisempaan vanhempaan. Kampanja toteutetaan testamenttilahjoituksella saaduilla varoilla, jotka ovat
osoitettu nimenomaan kotimaiseen adoptiotoiminnan kehittämiseen.
Kotimaan suljetun adoption, kansainvälisen adoption, kansainvälisen SN-adoption (special needs) ja
sijaisperheiden lisäksi tarvitaan avoin adoptio yhdeksi uudeksi kanavaksi perheytyä. Kampanjan
kokonaistavoitteena on lisätä ammattilaisten tietoisuutta kotimaan avoimesta adoptiosta sekä lisätä
käsitteen avoin adoptio tunnettavuutta suuren yleisön keskuudessa. Lisäksi tavoitteena on lakimuutos
(asetuksen lisäys) lastensuojelulakiin, jossa avoin adoptio täytyy joka kerta harkita tasaveroisena
vaihtoehtona huostaanoton rinnalla.
Vuoden 2016 aikana jatketaan kampanjan suunnittelun taustaksi tarvittavaa selvitystyötä, jossa
kartoitetaan muun muassa tilastoja sijoitetuista lapsista, sijoituksen kustannuksista sekä selvitetään
maakuntien päättäviä sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi pyydetään tarjoukset viestintätoimistoilta avointa
adoptiota koskevaa viestintäkampanjaa varten. Rinnalla tehdään myös aktiivista lainsäätäjiin kohdistuvaa
vaikuttamistyötä.
Kansallinen adoptio-ohjelma
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 sosiaalija terveyspalvelujen piiriin. Laki ei kuitenkaan yksilöi, mille taholle tämä velvoite kuuluu eikä myöskään sitä,
missä vaiheessa selvitys tulee tehdä. Adoptiokentän toimijat ovat kohdanneet 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 vuoden 2015 aikana. Kansallisen adoptio-ohjelman eteen tehdään vuoden
aikana vaikuttamistyötä olemalla yhteydessä päättäjiin. Vaikuttamistyötä tehdään yhdessä Kaikkien
perheiden Suomi – hankkeen kanssa. Vaikuttamistyön lopullisena tavoitteena on, että sosiaali- ja
terveysministeriö (STM) ottaa vastuun kansallisen adoptio-ohjelmatyön käynnistämisestä ja että
adoptioperheille on tarjolla laadukasta, erityispiirteitä vastaava palvelua kunnissa.
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Diagnoosittomat-hanke
Vuoden 2016 aikana käynnistetään myös kolmivuotinen Diagnoosittomat-hanke, jos siihen saadaan
erillinen rahoitus RAY:ltä. Adoptioperheet jäävät liian yksin lapsen haastavan käytöksen kanssa.
Yhteiskunnan apua ei ole riittävästi tarjolla, sillä auttamisjärjestelmä on sidoksissa diagnooseihin. Apu tulee
vuosia liian myöhään haasteiden kasvettua turhan suuriksi. Varhainen tuki on avain onnistuneeseen
adoptioon. Erillisen projektirahoituksen puuttuessa järjestetään aiheeseen liittyen vuoden aikana
yleisöluento perheiden tukemiseksi.
Muu vaikuttamistyö
Adoptioperheet ry on edustettuna adoptiolautakunnan täysistunnossa ja nostaa siellä esiin kehittämistyön
tarpeen adoptioperheiden kannalta. Adoptiopalvelumaksujen nousun myötä on tarpeen tarkistaa
adoptiotukien tasoa. Uudet adoptiokontaktit pitää huomioida adoptiotuessa.
Kaikkia eduskuntaryhmiä tiedotetaan edelleen adoptioperheiden eriarvoisesta tilanteesta perhevapaiden
suhteen, sekä pidetään yllä keskustelua STM:n päin. Adoptioperheiden vanhempain-ja hoitovapaat tulee
pidentää yhtä pitkiksi kuin muilla lapsiperheillä, ja niiden maksuprosentit ja eläkkeen kertymistavat pitää
yhtenäistää muiden perhevapaita saavien kanssa. Vanhempainvapaa tulee ulottaa myös seitsemän vuotta
täyttäneiden lasten vanhemmille. Joustavassa hoitorahassa ja vanhempien välillä jaettavassa
kotihoidontuessa tulee huomioida, että adoptiolapset eivät tule perheisiin vastasyntyneinä.
Kaikkien perheiden Suomi -hanke on Monimuotoiset perheet ‐verkoston vaikuttamistyön hanke, jota niin
ikään RAY rahoittaa. Hankkeen tarkoitus on tehdä perhepolitiikan ja -työn kehittämis- ja vaikuttamistyötä
kymmenen itsenäisen järjestön (KÄPY – Lapsikuolemaperheet, Lapsettomien yhdistys Simpukka,
Monikulttuuriyhdistys Familia Club, Perhehoitoliitto, Sateenkaariperheet, Suomen Monikkoperheet,
Suomen nuoret lesket, Suomen Uusperheiden Liitto ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto) tiiviinä
yhteishankkeena. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa järjestöjen kohderyhmiä yhdistäviä yhteisiä haasteita,
etsiä niihin ratkaisuja ja viedä näitä ratkaisuja palveluiden ja lainsäädännön kehittäjien tietoisuuteen.
Hankkeella on RAY:n projektirahoitus vuosille 2013 - 2016, ja sitä hallinnoi Sateenkaariperheet ry.
Adoptioperheiden toiminnanjohtaja osallistuu hankkeeseen johtoryhmän ja vaikuttamistyöryhmän
jäsenenä.
Jäsenkuntaa rohkaistaan osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä vaikuttamaan paikallistasolla
ja toimialakohtaisesti. Jäsenet jakavat käytännön vinkkejä esimerkiksi kotihoidontuen kuntalisän saamiseksi
adoptioperheille tai perhevapaan palkallisen osan saamiseksi työehtosopimukseen.
Yhdistys osallistuu adoptiokeskusteluun erityisesti Pohjoismaiden kesken. Suomessa mikään muu taho ei
tee samaa työtä kuin Adoptioperheet, joten molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä pohjoismaisten
kollegojen kanssa pyritään tiivistämään. Koska Tanskassa on samalta vertaisasiantuntijuuden pohjalta
toimiva adoptioperhejärjestö, pyritään yhteistyötä lisäämään heidän kanssaan keskustelemalla Nordic
Adoption Councilin (NAC) tapaamisissa kehittämistyön tarpeesta ja perhejärjestöjen roolista Pohjoismaissa.
Yhdistys osallistuu NAC:n kokouksiin ja lähettää puheenjohtajien päivään sekä EurAdoptin kokoukseen
edustajat hallituksen harkinnan mukaan.
Yhdistys tekee 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
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Vaikuttamistyön päämäärä: Adoptioperheiden yhteiskunnallisen aseman parantaminen
Tavoite
Kotimaa-adoptio – hankkeen
käynnistäminen ja avoimen
adoption tunnettavuuden
lisääminen

Tavoite
Antaa tietoa ja ymmärrystä
adoptiovanhemmille lapsen
käytöksen takana olevista
syistä ja taitoa kohdata
erityistarpeinen lapsi
Diagnoosittomat-hankkeen
kautta

Tavoite
Lisätään tietoa kansallisen
adoptio-ohjelman
tarpeellisuudesta

Tavoite
(muu vaikutustyö)
-Pohjoismaisen yhteistyön
tiivistäminen
-Adoptioperheiden
jälkipalvelujen
kehittäminen ja
adoptiotukien nostaminen
-perhevapaiden
yhdenvertaistaminen
suhteessa muihin
lapsiperheisiin.
Keino
Keino
Keino
Keino
Suunnitellaan kampanja
Diagnoosittomat-hanke, jolle Järjestetään tilaisuus
-Osallistutaan
avoimeen adoptioon liittyen. on haettu RAY:ltä erillinen päättäjille ja sidosryhmille, Pohjoismaiseen
Selvitetään tarvittavat
projektirahoitus. Palkataan jossa kerrotaan kansallisen adoptiokeskusteluun NAC:n
taustatiedot kampanjan ja työntekijät toteuttamaan
adoptio-ohjelman tarpeesta. kautta.
vaikuttamistyön tueksi.
hanketta suunnitelman
Tavataan päättäjiä ja
-Pidetään yllä keskustelua
Pyydetään tarjoukset
mukaisesti, jos rahoitus
virkamiehiä ja
adoptiotukien nostamisesta
viestintätoimistoilta
saadaan.
yhteistyökumppaneita.
ja jälkipalveluiden
kampanjaa varten.
mahdollisuudesta ja
Tehdään vaikuttamistyötä vaikutetaan asiassa päättäjiin
yhdessä Kaikkien perheiden päin.
Suomi – hankkeen kanssa
-Pidetään yhteyttä
eduskuntaryhmiin ja
nostetaan esille
adoptioperheitä koskevia
epäkohtia
Tuotos
Tuotos
Tuotos
Tuotos
Selvitys luvuista ja taustoista, Diagnoosittomat
Tapaamiset päättäjien
Aktiivinen osallistuminen
jotka toimivat kampanjan
vanhempainvalmennusta
kanssa
NAC:n hallituksen työhön
suunnittelun ja
järjestetään kolmella
Sidosryhmätilaisuus, johon sekä osallistuminen
vaikuttamist paikkakunnalla.
kutsutaan myös päättäjiä
vuosittaiseen NAC:n
yön
puheenjohtajien
tukena.
Jos hankkeeseen ei saada
tapaamiseen.
Päättäjien ja virkamiesten
erillistä rahoitusta RAY:ltä
Eduskuntaryhmille ja
(kunta- ja valtakunnallisella toteutetaan aiheeseen
yksittäisiin päättäjiin ja
tasolla) kontaktoiminen.
liittyen yksi yleisöluento
virkamiehiin kohdistuva
Verkostoituminen
yleisrahoituksella.
viestintä ja tapaamiset.
lastensuojelukentän muiden
-maksusitoumuslomaketoimijoiden kanssa.
pohja, jolla kunta voisi
Järjestetään tilaisuus, jonne
tarjota perheille
kutsutaan yhteiskunnallisia
jälkipalveluiden ostamista
vaikuttajia kuulemaan
muualta, jos osaaminen
avoimesta adoptiosta.
puuttuu paikkakunnalta
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Onnistumisen kriteerit
Onnistumisen kriteerit
Onnistumisen kriteerit
Onnistumisen kriteerit
Kampanja saadaan käyntiin Perheet kokevat
Sidosryhmätilaisuuteen
Yhteistyö pohjoismaisten
vuoden aikana selvitystyön ja vanhempainvalmennuksen osallistuu normaalien
toimijoiden kanssa lisääntyy
viestintäkampanjan osalta. tarjoaman vertaisverkoston sidosryhmien lisäksi myös
Olennaisten päättäjien ja
Tapaamiset ja kontaktit
vahvistavan tukiverkostojaan päättäjiä.
virkamiesten kontaktoiminen
olennaisten päättäjien ja
ja lisäävän taitoa kohdata ja Tietoisuus ja tieto kansallisen ja tapaamiset adoptiotuki- ja
virkamiesten kanssa.
ymmärtää erityistarpeista
adoptio-ohjelman
perhevapaa-asioissa sekä
Lisääntynyt keskustelu
lasta.
tarpeellisuudesta lisääntyvät. jälkipalvelujen
adoptio- ja
Kolmella paikkakunnalla
kehittämisessä
lastensuojelutoimijoiden
järjestetään valmennus
maksusitoumuspohja tehty
välillä.
onnistuneesti./
ja löydettävissä
Runsas osallistuminen
verkkosivuilta
yleisöluentoon ja
osallistujilta saatu palaute
aiheen tärkeydestä.

Viestintä
Yhdistyksen perustehtävä on tukea adoptioperheitä heidän arjessaan. Yhdistys välittää kokemuksesta ja
tutkimuksesta nousevaa tietoa adoptiovanhemmuudesta, adoptioon liittyvistä tunteista sekä ruokkii
yhteenkuuluvuutta muiden saman kokeneiden kanssa. Yhdistyksellä on harvinaisen selkeä kohderyhmä ja
ainoana toimijana Suomessa suora kontakti adoptioperheisiin. Kentän hiljaisten signaalien kuuleminen ja
jatkuva palaute auttaa tuottamaan ja kuratoimaan jäsenille relevanttia sisältöä. Tarkennettu viestintä
hyödyttää myös adoptioperheitä lähellä olevia muita ryhmiä – heitä kohtaavia ammattilaisia, mediaa ja
päättäjiä.
Adoptioperheissä on erilaisia elämäntilanteita ja erilaisia haasteita. Kohderyhmään mahtuu myös
monenlaista mediakäyttäytymistä. Siksi tarvitaan vaihtelevaa viestintää sekä sisällöiltään että sopeuttaa
viestiä monikanavaisesti.
Yhdistyksen käytössä on seuraavat kanavat:
- verkkosivut, joille kootaan jatkuvasti lisää tietoa adoptioon liittyvistä teemoista
- jäsenlehti, korkeatasoinen ja arvostettu, jäsenistön toiveesta edelleen paperinen, ilmestyy neljä kertaa
vuodessa ja on ainoa suomenkielinen pelkästään adoptioaiheisiin keskittyvä julkaisu
- sähköinen jäsentiedote kuukausittain ajankohtaisimmista adoptiokentän tapahtumista ja uutisista
- blogi, joka esittelee adoptiokenttää vaihtelevista näkökulmista
- Facebook, itse tuotettua sekä kuratoitua sisältöä adoptioperheitä kiinnostavista asioista yhdistyksen
sivuilla, lisäksi suljettuja ryhmiä vapaaehtoisille ja tapahtumasivuja
- Twitterissä keskitytään viestimään päättäjille ja medialle adoptiosta yleensä, sekä osallistumaan käynnissä
oleviin, adoptiota sivuaviin tai koskeviin keskusteluihin
- Instagramia kokeillaan ja benchmarkataan hyviin järjestötoimijoihin
Vuonna 2016 kehitetään jo olemassa olevia kanavia ja kokeillaan erilaisia sosiaalisen median kanavia
adoptoitujen nuorten kanssa suoraan kommunikoimiseksi. Tarkoitus on myös tuottaa muutama video.
Viestintää toteutetaan hyvin työntekijälähtöisesti jäsenlehteä lukuun ottamatta, jossa osa työtehtävistä on
ulkoistettu ja vapaaehtoiset osallistuvat merkittävästi sekä kirjoittamiseen että kuvaamiseen. Erityisesti
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sosiaalisessa mediassa pyritään kannustamaan jäsenistöä entistä enemmän sisällöntuotantoon ja
yhteisöllisyyteen.
Omien kanavien lisäksi jatketaan yhteistyötä Väestöliiton hallinnoiman Perheaikaa.fi-alustan kanssa, jota
kautta tuottamamme adoptioaiheet tavoittavat oman jäsenistömme lisäksi myös suurta yleisöä sekä
adoptioperheitä kohtaavia ammattilaisia. Tarkoituksena on lähestyä strategisia ammattilehtiä valmiilla
juttuaiheilla ja saada siten adoptiolle lisää näkyvyyttä. Yhteistyöprojektin (Kaikkien Perheiden Suomi) kautta
tavoitamme myös osan sote- ja kasvatusalan ammattilaisista koulutusten ja messuosallistumisten
muodossa.

Viestinnän päämäärä: Adoptioperheiden tunnettavuus kasvaa.
Tavoite
Jäsenet jakavat ja tuottavat
enemmän sisältöjämme
Keino
Laadukkaiden ja pelkistettyjen
sisältöjen tuottaminen

Tavoite
Yhteisöllisyys lisääntyy
yhdistyksen viestintäkanavilla
Keino
Luontevien esimerkkien
jakaminen kanavilla, aktiivinen
kehuminen ja kannustaminen

Tuotos
Sisällöt leviävät laajemmalle,
jäsenyys näyttäytyy
houkuttelevana potentiaalisille
jäsenille ja vanhat sitoutuvat
yhdistykseen aiempaa paremmin
Onnistumisen kriteerit
Sisältöjen jaot lisääntyvät ja
tavoitettavuus kasvaa

Tuotos
Ihmiset haluavat kuulua
Adoptioperheet heimoon

Onnistumisen kriteerit
Muut kuin työntekijät
osallistuvat sisällöntuotantoon

Tavoite
Herätetään yleistä keskustelua
adoptiosta
Keino
Reagoiminen käynnissä oleviin
keskusteluihin, oikeiden ihmisten
haastaminen ja houkutteleminen
dialogiin
Tuotos
Yhdistyksen brändi
adoptioasioiden asiantuntijana
kasvaa

Onnistumisen kriteerit
Mediaosumien ja mainintojen
määrä kasvaa

Varainhankinta
Yhdistyksen taloudesta vastaavat toiminnanjohtaja ja hallitus. Taloustilanteen seuraamiseksi hallitukselle
toimitetaan välitilinpäätös kolmannesvuosittain. Kirjanpito on ulkoistettu. Tilintarkastuksen hoitaa
Tilintarkastusrengas Oy (HTM Kai Salmivuori).
Suurimmat tulonlähteet ovat RAY:n yleisavustus ja jäsenmaksut. Tavoitteena on saada nostettua RAY:ltä
saatujen avustusten määrä. Tavoitteena on myös saada nostettua jäsenmäärää ja näin jäsenmaksuista
saatavia varoja. Jäsenmäärän nostamiseksi mahdollistetaan nuorisojäsenyys muuttamalla vuoden aikana
yhdistyksen sääntöjä. Maksavien jäsenien ja kannatusjäsenien kasvattamiseksi aloitetaan
jäsenhankintakampanja.
Avustuksia saadaan ja haetaan säätiöiltä ja kunnilta kehittämishankkeisiin ja paikallistoimintaan. Tuloja
tulee myös osallistumismaksuista ja adoptioaiheisten kirjojen myynnistä. Kirjojen myyntiä pyritään
hiljalleen lakkauttamaan.
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Tapahtumia järjestäessä, tavoitteena on ns. nolla budjetti. Tapahtuman järjestämiskuluja katetaan
osallistumismaksuilla ja saaduilla tuilla. Periaatteena on, että tapahtumat ovat aina halvempia jäsenille,
kuin ei-jäsenille. 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.
Yhdistyksellä toimintaa järjestää vapaaehtoiset valtakunnallisesti. Vapaaehtoisten järjestämiä ryhmiä ja
niiden toimintaa tuetaan rahallisesti. Vapaaehtoiset ovat toiminnallaan mukana kaikilla ydinosa-alueilla:
viestinnässä, edunvalvonnassa, vertais- ja paikallistoiminnassa sekä näiden kehittämistyössä.
Varainhankinnan päämäärä: Järjestön toiminnan kattava rahoitus, sen saaminen ja ylläpitäminen
Tavoite
RAY:ltä saatu
avustusmäärä
nostetaan

Tavoite
Nostetaan jäsenmäärää
ja saadaan olemassa
olevat jäsenet
maksamaan
jäsenmaksut

Tavoite
Nostetaan kunnilta ja
säätiöiltä saamien
rahoitusten määrää

Keino
RAY:n
teemarahoituksen haku,
yleisavustuksen hakuun
panostaminen

Keino
Kehitetään ja
panostetaan
jäsenrekrytointia.
Tehdään yhdistystä
näkyvämmäksi eri
tilanteissa.
Tuodaan esille, miksi
kannattaa kuulua
Adoptioperheisiin ja
kehitetään jäsenyyttä
houkuttelevammaksi.
Tuotos
Suunnitelma
jäsenmäärän
nostamiseksi
Nuorisojäsenyyden
mahdollistaminen
Jäsenyyden
kehittäminen
houkuttelevaksi
Onnistumisen kriteerit
Jäsenmäärä nousee,
nuoret liittyvät
yhdistyksen jäseniksi,
jäsenmaksujen määrä
nousee.
Yhdistyksen jäsenyys on
houkutteleva.

Keino
Kuntien ja säätiöiden
kontaktointi, myös
vapaaehtoisia
aktivoidaan hakemaan
rahoitusta
paikallisryhmien
toimintaan

Tuotos
Huolella laaditut
rahoitushakemukset ja
rahoittajatahojen
kontaktointi

Onnistumisen kriteerit
Yleisavustus nousee ja
teemarahoitusta
myönnetään
yhdistyksen hankkeille

Tavoite
Tapahtumien
järjestäminen
nollabudjetilla.
Materiaalien
myymisestä siirrytään
pikkuhiljaa pois
Keino
Tasoitetaan
tapahtumien kuluja
osallistumismaksuilla ja
mahdollisilla
rahoituksilla.
Myyntitavarasta
yritetään päästä eroon

Tuotos
Kontaktoinnit ja suhteet
kuntiin sekä
rahoitushakemukset
toiminnan tukemiseksi

Tuotos
Nollabudjetti
tapahtumien
järjestäminen, jäsenille
halvemmat tapahtumat
kuin ei-jäsenille

Onnistumisen kriteerit
Toiminnalle saadaan
tukea useammalta
kunnalta tai säätiöltä

Onnistumisen kriteerit
Järjestö pystyy
tuottamaan
nollabudjettitapahtumia,
Kirjavarastoa saadaan
pienennettyä.
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Luottamushenkilöt, henkilökunta, toimitilat ja jäsenyydet
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 5-7 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen
kokouksia pidetään 4-8 vuodessa. Tarvittaessa hallituksesta ja muista sopivista henkilöistä kootaan
työryhmiä. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota, mutta pitkämatkalaisten matkakulut
korvataan. Sama pätee hallituksen erityisasiantuntijoihin ja työryhmien jäseniin.
Yhdistyksellä on pysyvästi käytettävissään kolmea kokopäiväistä vastaava henkilöstöresurssi. Vakituiset
työntekijät ovat järjestösihteeri, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja toiminnanjohtaja. Lisäksi vuoden
aikana palkataan tarvittavat työntekijät hankkeisiin, jos niihin saadaan rahoitus RAY:ltä tai säätiöiltä.
Työhyvinvointia lisää mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja tapaan tehdä sitä. Sitä tukevat myös
työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuurikortti sekä mahdollisuus työnohjaukseen. Toiminnan rajun kasvun ja
monipuolistumisen myötä henkilökunnan työpanos on maksimaalisessa käytössä.
Yhdistyksen toimitilat (Kotola) Helsingin keskustassa ovat mahdollistaneet tapahtumien ja koulutusten
järjestämisen aivan uudella tasolla. Yhdessä Monikulttuuriyhdistys Familian ja Sateenkaariperheiden kanssa
vuokratut tilat ovat tehokkaassa käytössä, ja käyttöasteesta pidetään kirjaa.
Adoptioperheet ry kuuluu jäsenenä Lastensuojelun Keskusliittoon, Kehitysyhteistyön palvelukeskukseen
Kepaan ja Sosiaalialan Työnantajiin.

