
 

 

Tukea ja vertaisuutta verkossa!     
 

Koronaepidemia on kaiken muun lisäksi vaikuttanut olennaisesti Adoptioperheet ry:n 
vertaistoimintaan. Nyt kun fyysiset vertaisryhmien tapaamiset ovat toistaiseksi keskeytetty, 
haluamme muistuttaa erilaisista etä- ja verkkovertaistuen mahdollisuuksista ja kannustaa 
hyödyntämään niitä 
 
 
Sosiaalinen media: 
 
- Facebookista löytyy useita erityisesti adoptiovanhemmille ja –odottajille suunnattuja ja 
paikkakuntakohtaisia ryhmiä ja niitä voi tarpeen mukaan perustaa myös lisää. Olemassa 
olevien ryhmien nimiä löydät mm. yhdistyksen verkkosivuilta: adoptioperheet.fi/ryhmat. 
Yhdistyksen työntekijöihin voi olla yhteydessä myös Facebookissa ja Messengerin kautta: 
adoptioperheet.fi/henkilokunta. 
 
- WhatsApp-ryhmät, joita ainakin joiltakin ryhmiltä jo löytyy ja voi tarpeen mukaan perustaa 
lisää. Myös yhdistyksen työntekijöihin voi olla yhteydessä WhatsAppin kautta. 
 
- Instagram, Snapchat ja TikTok, joiden kautta erityisesti nuoret voivat kysyä yhdistyksen 
työntekijöiltä heitä askarruttavista asioista (aikuisille myös Facebook ja Instagram). 

 
Tukinetin keskustelufoorumit adoptoiduille, adoptiovanhemmille ja -odottajille 
 
- Tukinetistä löytyvät nyt keskustelufoorumit niin adoptiovanhemmille, -odottajille kuin 
adoptoiduille nuorille ja aikuisillekin. Rekisteröidy osoitteessa: tukinet.net/rekisteroidy ja voit 
keskustella anonyymisti sinua kiinnostavista tai pohdituttavista teemoista. Foorumit ovat 
esimoderoituja, joten kommenttien julkaisussa on jonkin verran viivettä. Foorumit löydät 
täältä: tukinet.net/toimijat/adoptioperheet-ry 
 
 
Työkaluja vertaisryhmien etätapaamisiin 
 
- Googlen Hangouts (max. 10 hlö ryhmävideopuhelut ja chat), ilmainen 
- Zoom (max. 100 hlö ryhmävideopuhelut / 40 min kerrallaan), ilmaisversiossa tiettyjä 
rajoituksia, zoom.us  
- Microsoftin Teams (ryhmävideopuhelut ja chat), ilmaisversioissa osallistujamäärä rajattu,  
products.office.com/fi-fi/microsoft-teams 
- Microsoftin Skype (ryhmävideopuhelut ja chat), skype.com/fi 
- Slack (chat), ilmainen, slack.com 
- Discord (chat), ilmainen, discordapp.com 
 
 
 



 

 

Materiaalia ja sisältöä, johon tutustua 
 
- Juuret -opas (linkki löytyy täältä: adoptioperheet.fi/juuret) 
- Adoptioperheet ry:n blogi, adoptioperheet.fi/blogi sekä Adoptioperheet-lehti, jonka 
verkkoartikkeleita löytyy jokaisen lehden kohdalta, adoptioperheet.fi/lehti 
- Adoptioperheet ry:n verkkosivuilta löytyy myös paljon koottua tietoa, 
adoptioperheet.fi/tietoa 
- Yhteiset Lapsemme ry:n Adoptoidun ääni -podcast (mixcloud.com/Adoptoidunaani) 
 
 
Muita chat-palveluja yms. 
  
- SEKASIN-chat (suunnattu nuorille) sekasin247.fi 
- Tukinetistä löydät laajan kirjon erilaisia chatteja ja keskutelufoorumeita eri yhdistysten 
luotsaamina tukinet.net, keskustelufoorumit myös adoptiovanhemmille, -odottajille ja 
adoptoiduille nuorille sekä aikuisille: tukinet.net/toimijat/adoptioperheet-ry 
- Netari on Pelastakaa Lasten ylläpitämä palvelukokonaisuus, joka on toiminut vuodesta 
2004. Netari tarjoaa nuorille turvallisia ja laadukkaita yhteisö-, ohjaus- ja neuvontapalveluita. 
netari.fi -sivustolta löydät mm. kootusti erilaisia chatteja (esim. Poikien puhelin-, Apua 
väkivaltaan- sekä Keijun varjo -chatit) ja palveluja kuten: Twitch, Discord ja Momio, joka on 
7–13-vuotiaille suunnattu turvallinen sosiaalinen media, jossa voi jutella muiden kanssa ja 
tuunata omaa hahmoaan. 
- Hyvä kysymys -sivustolta löytyy useille eri kohderyhmille eri tahojen tuottamia 
materiaaleja, keskustelufoorumeita ja chatteja, hyvakysymys.fi 
- Tukea vanhemmille -sivustolta löydät kootusti eri tahojen palveluja 
tukeavanhemmille.fi/perhetuki-verkossa 
 
 
Auttavat puhelimet 
 
- Puheet -sivustolta löydät kattavan listan mm. erilaisista auttavista puhelimista: 
puheet.net/auttavat-puhelimet-suomessa 
- Ylen sivuille on koottu myös auttavia puhelimia ja palveluita: 
yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/18/nain-saat-apua-kriisitilanteessa-kokosimme-listan-
auttavista-puhelimista 
 
 
Mikäli kaipaat apua, neuvoja tai muuta tukea esimerkiksi yllä mainittujen toimintojen kanssa, voit olla 
yhteydessä yhdistyksen henkilökuntaan ja autamme parhaamme mukaan tai voimme yrittää yhdessä 
selvittää, mikä olisi paras tapa järjestää esimerkiksi juuri sinun ryhmäsi toimintaa. 
 
Onko sinulla tiedossasi jokin muu työkalu tai menetelmä, jota voisi näinä aikoina hyödyntää 
vertaistoiminnassa? Vinkkaa siitä vertaistoiminnan suunnittelija Eliakselle 
elias.helminen@adoptioperheet.fi 


