ADOPTIOPERHEET RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 15.12.2019
Adoptioperheet ry - kaikille, joita adoptio koskettaa
Adoptiossa on kyse perheellistymisen ilosta, kun pysyvän perheen tarvitseva lapsi ja lasta toivova aikuinen kohtaavat. Yhdistyksemme
tavoitteena on kasvu kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa adoptoidun on hyvä olla ja elää.
Edunvalvojana ajamme jäsentemme etua vaikuttamalla koko adoptiopolun matkalla tuoden kohderyhmiemme tarpeita viranomaisten ja
toimijoiden tietoon. Yhteisönä tarjoamme valtakunnallisesti turvallisen ilmapiirin lapsille, nuorille ja aikuisille erilaisine kokemuksineen ja
taustoineen. Asiantuntijana olemme aktiivinen keskustelija ja avauksien tekijä.
Arvomme ovat adoption ilo, rohkeus ja yhdenvertaisuus.

Adoptioperheet ry on edunvalvoja.
TAVOITE
Adoptioperheet ry on
adoptiokentän merkittävä toimija
ja yhteistyökumppani.

VAIKUTTAMISTOIMINTA
KEINO/TOIMENPIDE

Teemme yhteistyötä erityisesti valtakunnallisten toimijoiden ja päättäjien
kanssa. Toimenpiteinä tapaamiset, toimenpide-ehdotukset, some-näkyvyys
tapaamisista, lausunnot, kommentit ja lehtijutut. Tuomme esiin jäsentemme
tarpeita adoptioprosessia ja jälkipalveluita koskien.
Adoptoidut ja adoptioperheet ovat Vaikutamme perhevapaauudistuksessa, kaksoiskansalaisuuskäytännöissä ja
tasaveroisessa asemassa muihin
presidentin syntyperävaatimuksessa. Tuomme esiin tarpeen adoption
kansalaisiin nähden.
saamiseksi osaksi lastensuojelulakia. Vaikutamme adoptoitujen ja
adoptioperheiden riittävän ja oikea-aikaisen tuen saamiseksi.
Adoptio huomioidaan lape-, soteVarmistamme, että uudistuksissa huomioidaan alueellisesti laaja ja
ja maakuntauudistuksissa.
asiantunteva tietous adoptiosta sekä alueellinen tasa-arvo. Vaikutamme,

MITTARIT
Sidosryhmiemme palautteen mukaan
olemme adoptiokentän toimija, joka
saa muutosta aikaan.
Saamme aikaan konkreettisia
edistysaskeleita adoptoitujen ja
adoptioperheiden edunvalvontaan
liittyvissä asioissa.
Adoptio on kirjattu lapsistrategia- ja
OT-keskusten asiakirjoihin.

Avoin adoptio tulee
tunnetummaksi vaihtoehdoksi.
Adoption ilo palaa Suomeen.

Eduskunnan adoptioryhmä ja
adoptiotoimijoiden
vaikuttamistyöryhmä ovat
toiminnassa.

jotta adoptiospesifiä erityisosaamista löytyy OT-keskuksista viidellä
paikkakunnalla ympäri Suomen.
Tuomme avointa adoptiota esille sekä ammattilaisille (messut, tapahtumat,
ammattilehtien artikkelit, some) että suurelle yleisölle (some). Avoin adoptio
pidetään esillä keskustelussa päättäjien kanssa.
Levitämme omalla toiminnallamme ja viestinnällämme adoption ilon viestiä.
Toteutamme #adoptionilo-kampanjan maaliskuussa. Viemme adoption ilo tietoisuutta yhteistyökumppaneille verkostoissamme. Tarjoamme
yhdistyksen asiantuntijuutta ja jäsenkuntamme kokemusasiantuntijuutta
prosessien kehittämiseksi ja adoptioon liittyvän epätietoisuuden ja häpeän
poistumiseksi.
Eduskunnan adoptioryhmän toiminta käynnistyy ja löytää
toimintamuotonsa. Yhdistyksen koolle kutsuma, adoptiotoimijoiden
vaikuttamistyöryhmä pureutuu ajankohtaisiin vaikuttamisen kohteisiin.

Aloitamme mittaamaan ja
seuraamaan adoption tunnettuutta
ammattilaistapahtumissa.
Saamme enemmän #adoptionilokampanjan teemoja läpi mediassa.
Vuoteen 2022 mennessä
adoptiohakijoiden määrä kääntyy
nousuun Valviran lupatilastoissa.
Eduskunnan adoptioryhmän on
järjestäytynyt ja vakiinnuttanut
toimintatapansa.
Adoptiotoimijoiden
vaikuttamistyöryhmä on tehnyt
konkreettisia toimenpidealoitteita.

Adoptioperheet ry on yhteisö.
VAPAAEHTOIS- JA VERTAISTOIMINTA
Yhteisö voimavarana - hyvinvointia nuorille ja aikuisille adoptoiduille vertaistoiminnalla 2022-22
TAVOITE
KEINO/TOIMENPIDE
MITTARIT
Adoptoitujen ääni kuuluu
yhteiskunnassa ja mediassa.

Nuorten ja aikuisten adoptoitujen
on mahdollista kokea vertaisuutta
joka puolella Suomea.

Adoptoidut pääsevät tuomaan ilmi ajatuksiaan ja toiveitaan kaiken
toimintamme kautta meidän välittäessä ja ohjatessa niitä myös edelleen
mm. medialle sekä päättäjille. Adoptoitujen näkökulma näkyy myös
#adoptionilo-kampanjassa.
Tarjoamme vertaistoimintaa valtakunnallisesti tapahtumien ja
paikallisryhmien muodossa niin yhdistyksen kuin vapaaehtoistemmekin
voimin.

Keräämme palautetta eri tilanteissa,
eri ikäryhmiltä ja teemme niiden
perusteella viestintäsuunnitelman.
Järjestämme vähintään neljä
tapahtumaa adoptoiduille eri
puolilla Suomea sekä
vapaaehtoisten vetämiä

paikallisryhmiä viidellä eri
paikkakunnalla.
Kohderyhmien toiveet ja tarpeet on
selvitetty ja se näkyy tarjottavassa
sisällössä ja toiminnassa.

Adoptoidut nuoret ja aikuiset
saavat erilaisia mahdollisuuksia
jakaa kokemuksiaan vertaistensa
kanssa.
Tukea tarvitsevien kansainvälisesti
ja kotimaan adoptoitujen
hyvinvointi ja
voimavarat paranevat.
Adoptoitujen tieto juurien etsintää,
sen mahdollisuuksia ja hyötyjä
koskien lisääntyy.
Saamme lisää vapaaehtoisia
järjestämään toimintaamme.

Tarjoamme vertaistoimintaa useissa eri muodoissa: verkkovertaistoiminta,
tapahtumat ja paikallisryhmät. Kehitämme toimintaa yhdessä kohderyhmien
kanssa, jotta se palvelee heitä mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti.
Vertaistoiminnan kautta adoptoidut pääsevät käsittelemään heille tärkeitä ja
ajankohtaisia teemoja sekä saavat mahdollisuuden voimautua, saada tukea,
neuvoja ja apua myös vertaisiltaan. Yhdistyksen työntekijät myös neuvovat
ja ohjaavat tarvittaessa erilaisten tukipalvelujen piiriin.
Välitämme adoptoiduille tietoa juurien etsintään liittyen ja olemme mukana
mm. adoptioverkostossa, jossa teemme yhteistyötä ja pyrimme
vaikuttamaan myös muihin adoptiokentän toimijoihin.
Rekrytoimme säännöllisesti lisää vapaaehtoisia hyödyntämällä eri sosiaalisen
median kanavia, jäsenistöämme ja jo aktiivisesti toiminnassa olevia.

Kohderyhmältä tiedustellaan
kokemusta vertaistuen
vaikutuksesta omaan hyvinvointiin.

Saamme nuoria ja aikuisia
adoptoituja mukaan kehittämään
toimintaamme.

Rekrytoimme osallistujia niin nuorten kuin aikuistenkin adoptoitujen
kehittämisryhmiin.

Nuorten ja aikuisten adoptoitujen
kehittämisryhmiin osallistuu
yhteensä 10 henkilöä.

Kävijämäärät yhdistyksen
koordinoimassa toiminnassa
kasvavat.
Vapaaehtoisemme kokevat
yhdistyksen antaman tuen
riittäväksi ja heidän hyvinvointiaan
ja toimijuuttaan edistäväksi.

Järjestämme kohderyhmille mielekästä toimintaa ja kuuntelemme herkällä
korvalla heidän toiveitaan ja tarpeitaan.

Toiminnassa on mukana yhteensä
150 adoptoitua.

Tuemme vapaaehtoisia heidän tarpeensa mukaan ja järjestämme koulutusja virkistystoimintaa heille. Mittaamme vapaaehtoisten tyytyväisyyttä heille
teetettävällä kyselyllä.

Vapaaehtoisten arvosana tuen
riittävyydestä on heille
teetettävässä kyselyssä 4/5.

Perheille ja adoptiohakijoille
tarkoitettu vertaistoiminta on
valtakunnallista.

Koordinaattori tukee vapaaehtoisia työssään ja auttaa etsimään uusia
ryhmänvetäjiä lopettavien tilalle.

Kohderyhmältä tiedustellaan, onko
tieto juurien etsinnästä ja hyödyistä
lisääntynyt.
Saamme uusia vapaaehtoisia
yhteensä viisi kappaletta.

Yleisavustus
Yhdistyksellä on toiminnassa olevia
paikallisryhmiä vähintään yhtä
monella paikkakunnalla kuin vuoden
2019 lopussa. (2018: 22
paikkakunnalla)

Jatketaan leiritoimintaa Lasten
Kesä ry:n kanssa ja tuettua
lomatoimintaa MTLH ry:n kanssa.

Jatkamme toimivaa yhteistyötä Lasten Kesä ry:n kanssa ja tuotamme sekä
koordinoimme kohderyhmillemme kohdennettua sisältöä leireille. Leireillä
vierailee myös koulutettuja leirikummeja.

Vuoden aikana on järjestetty Lasten
Kesä ry:n kanssa 5 leiriä, joille
osallistuu noin 200 osallistujaa.

Leiritoimintaa laajennetaan tuettujen lomien avulla.

Vuoden aikana on organisoitu yksi
tuettu loma aikuisille adoptoiduille
ja kaksi aikuisille adoptoiduille ja
adoptioperheille eri puolilla
Suomea.
Vuoden 2020 aikana saamme
vähintään viisi uutta vapaaehtoista.
Vapaaehtoiset antavat yhdistykseltä
saamansa tuen yleisarvosanaksi
vähintään 4,5 (asteikolla 1-5).
Koulutukset toteutuvat.
Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa.

Toiminnan eri osa-alueille saadaan
uusia vapaaehtoisia.

Markkinoimme eri vapaaehtoistoimenkuvia ja vapaaehtoiseksi ryhtymistä
somen ja jäsenkirjeen avulla. Nostamme viestinnässä esiin vapaaehtoisten
tarinoita. Jäseniä tavattaessa kerromme eri vaihtoehdoista tehdä
vapaaehtoistyötä.

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa
pitkäjänteisen jäsenhankinnan
kautta.

Suunnittelemme jäsenhankintakampanjan yhdessä toimiston ja hallituksen
kanssa. Jäsenhankintaan tehdään pitkän aikavälin suunnitelma ja vuosikello.
Huomioidaan vuoden 2019 Jäsenhankintakampanjan tulokset, tuotokset ja
kokemukset.
Kuuntelemme jäsenten palautetta ja toiveita kehittäessämme ja
suunnitellessamme toimintaamme ja palveluamme.

Jäsenet kokevat yhdistyksen
toiminnan tärkeäksi ja
mielekkääksi.

Jäsenet antavat yhdistykseltä
saamansa jäsenpalvelun
yleisarvosanaksi vähintään 3,5
(asteikolla 1-5).

Adoptioperheet ry on asiantuntija.
TAVOITE
Mentoritoiminnan toimintavuoden
lopussa olemme kouluttaneet 80
mentoriehdokasta. Koulutuksia
järjestetään vähintään neljä, joista

Mentoritoiminta ja muut kehittämishankkeet
KEINO/TOIMENPIDE
Monipuolinen viestintä eri viestintäkanavia käyttäen, kuten esim.
sosiaalinen media, valtamedia, ammattilaiselle suunnattu media,
paikallisryhmät, Facebook-ryhmät, yhdistyksen eri viestintäkanavat, leirit,
tapahtumat, messut sekä ammatillinen yhteistyö ja verkostot. Koulutuksia

MITTARIT
Koulutettuja mentoreita on
toimintavuoden lopussa vähintään
80.

yksi on joko kaksikielinen tai
ruotsinkielinen. Koulutuksia
järjestetään eri puolella Suomea.
Mentoritoiminnan parissa olevat
mentorit kokevat toiminnan
mielekkääksi ja aktorit kokevat
toiminnan palvelevan heidän
tarpeitaan.

Kolmantena vuonna
mentoritoiminnan päätavoite on
toiminnan juurruttaminen osaksi
yhdistyksen toimintaa.

Käynnistämme
sosiaalityöntekijöiden adoptioosaamisen lisäämiseen tähtäävän
hankkeen.
Kouluopas uudistetaan.

Tavoitamme messujen kautta 1500
ammattilaista

järjestämme ottaen huomioon mentoriksi hakevien sekä aktoreiden
asuinpaikkakunnat sekä äidinkielen.
Mentoreille tarjotaan myös jatkossa ammatillista työnohjausta,
virkistystoimintaa, jatkokoulutusta sekä vertaistukea. Sähköinen
materiaalipankki tukee heitä mentorin tehtävässä. Arvioimme palautteen ja
kyselyiden avulla tukimuotojen toimivuutta ja hyödyllisyyttä ja panostamme
niihin, joita mentorit tuntuvat käyttävän eniten ja joiden tarpeellisuus tulee
esille palautekyselyissä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti entistä
toimivammaksi.
Sekä henkilökunta että kohderyhmät, muut vapaaehtoiset ja ohjausryhmä
ovat osallisia mentoritoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja
arvioinnissa.

Palautteista saatu numeerinen arvio
on mentoreiden kohdalla 4,5 ja
aktoreilla 4.

Kartoitamme nykytilanteen, laadimme jatkosuunnitelman ja aloitamme
rahoitushaun.
Rakennamme sosiaalityön opiskelijoille opintokokonaisuuden Sosnet.fisivuille. Kokonaisuus sisältää asiantuntijoiden luentovideoita,
kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja ja tehtäviä.
Haemme rahoitusta kouluoppaan päivittämiseen ja päivitämme
kouluoppaan syksyllä 2020. Uudistustyön laajuuden ratkaiseen saatu
rahoitus.
Toimitamme materiaalia Educaan, terveydenhoitajapäiville ja kätilöpäiville
keväällä 2020. Osallistumme sosiaalialan asiantuntijapäiville maaliskuussa
2020. Syksyllä osallistumme valtakunnallisille lastensuojelupäiville sekä
toimitamme materiaalit varhaiskasvatusmessuille ja neuvolapäiville.

Kartoitus nykyisistä opetussisällöistä
on tehty.
On tuotettu opintokokonaisuus
sosiaalialan opiskelijoille ja
ammattilaisille adoptiosta.
Kouluopaspas on jaettavissa Educamessuilla tammikuussa 2021.

Mentoritoiminnan materiaalit sekä
henkilökunnalle että mentoreille on
saatettu käyttövalmiiksi ja koko
henkilökunnalla on valmius omassa
työssään edesauttaa
mentoritoiminnan jatkumista.

Tavoitamme tapahtumissa 1500
ammattilaista.

