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Adoptioperheet ry edustaa koko ajan 
suurenevaa joukkoa adoptoituja Suo-
messa. Kv-adoptoiduista on vuodesta 
1985 kerätty tilastoja, jotka ovat saa-
tavilla Valviran verkkosivuilta. Lisäksi 
vuosittain annetaan noin 40 suomalaista 
lasta adoptioon. 

Näiden tilastojen perusteella edustam-
me noin 5000 adoptoitua.  

Kaikkiaan lapsia on adoptoitu ulkomailta 
1985 tulleen lain jälkeen 4317.

Yhdistyksen paikallisia vertaisrymiä kokoontui yhteensä 23 eri paikkakunnalla 
Helsingistä Rovaniemelle ja ne houkuttelevat mukaansa koko ajan lisää perheitä. 

Yhdistys järjesti vapaaehtoisten ja työntekijöiden voimin vuonna 2013 yhteensä 
289  tapahtumaa, (vuonna 2012: 208 kpl, 2011: 212,  2010: 196), joista 72 % 
pk-seudun ulkopuolella.

Adoptioperheet ry edustaa 
noin 5000 adoptoitua ja 

heidän perheitään - 
joukko kasvaa koko ajan.
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Adoptioperheet ry:n toiminta ja vaikuttavuus pe-
rustuvat laajalle vapaaehtoistyön panokselle.

Paikallisryhmät yhdistävät adoptioperheet valta-
kunnallisesti. Tapaamiset tavoittivat 950 perhet-
tä, kun edellisvuonna perheitä oli mukana 730 
(+30 %). Tapaamisten määrä nousi 237:ään, 
kun vuonna 2012 tapaamisia oli 187 (+27 %). 
Ryhmien määrä lisääntyi vuoden aikana 26:sta 
34:ään (+31 %).

2012: 730 perhettä
2013: 950 perhettä

Paikallistapaamisten rinnalle on 
kehitetty etäosallistumismah-
dollisuuksia, jotta asuinpaikka 
tai elämäntilanne eivät estäisi yh-
teisöllisyyden kokemuksia ja toi-
mivien työkalujen saamista arjen 
haastaviin tilanteisiin. 

Vertaisten alustamia Sunnuntai-
brunsseja järjestettiin kahdek-
san, joista kuuteen saattoi osallis-
tua myös verkon kautta.
Ajasta ja paikasta riippumattomat 
vertaistuen muodot ovat tärkeitä. 
Perheaikaa-palvelun kautta jul-
kaistut adoptioluennot ja netti-
vertaisohjaajien vetämät chatit 
ovat kasvussa. 

Verkkoviestintä ja sosiaalinen media tavoittavat 
paitsi jäsenemme myös ammattilaiset ja muut 
adoptiosidosryhmät. Uudistuneet verkkosivut, 
kuukausittaiset sähköiset jäsenkirjeet sekä so-
siaalisen median yhteisöt tarjoavat nopean väy-
län tiedottaa.

Adoptioaiheisia luentoja 
on ladattu yhteensä 

11326  kertaa



Yhdistyksen kannalta tärkeä ke-
hittämistarve kohdistuu adoptoitu-
jen nuorten oman toiminnan lisäk-
si koulunkäyntiin liittyvään tukeen. 
Nuorten oman toiminnan mer-
kitys identiteetin kehitykselle 
on erittäin merkittävä.

Peruskouluikäisiä (7-16v) on nyt 
50% kaikista vuodesta 1985 lähtien 
adoptoiduista (2176)! Näitä lapsia 
ja nuoria on eri puolilla Suomea.

- Aivan mahtava idea tämä lomapäivä. Olin tosi 
onnellinen niistä päivän aikana tehdyistä mahtavis-
ta käsitöistä ja hyvästä palautteesta pojastamme. 
Meillä on ollut paljon haasteita ja rankkaa viime 
vuosina, joten positiivinen kannustava palaute on 
tosi arvokasta ja mieltä lämmittävää. Voisiko sa-
mantyyppistä päivää ajatella kesäkuun alkuun?
Tampereen syyslomapäivään osallistuneen äiti

- Minä en ollut koskaan ennen tavannut ketään 
toista adoptoitua. Äitin kanssa etsittiin minulle ne-
tistä harrastusta ja äiti löysi tämän adoptiokerhon 
ja minä sanoin että haluaisin mennä sinne. On ollut 
tosi kiva tavata muita adoptoituja.
Tyttö

Toinen painopiste on vanhem-
muuden tukemisessa. Diagnoo-
sittomat-vanhempainvalmennus 
tuo tietoa, työkaluja ja ymmärrystä 
traumataustan vaikutuksesta per-
heen arkeen. Sillä vahvistetaan te-
rapeuttista vanhemmuutta, jaetaan 
vertaistukea ja annetaan ammatilli-
sesti tuettua vanhempainohjausta.

Alaikäisiä maahanmuut-
tajia on Suomessa 35000, 
joista kv-adoptoituja 
noin 3000

- Ammattilaiselta tuli oikeita asioita mitä pysty 
käyttään kotona hyväks. Niinku ymmärsi et het-
kinen, se ongelma näyttää tältä, mutta se syy on 
täällä. Ja siinä vertaistuessa sai, et tän asian kans-
sa ei olla yksin.
- mies, Tampereen ryhmä

- Olin vain alkanut vähitellen ajatella, että meidän 
tyttäremme on tuhma tyttö, joka ei osaa käyttäy-
tyä. Traumaluento avasi silmäni näkemään lapseni 
uudelleen haavoittuvana ja tukea tarvitsevana.


