
 Tavoite: Adoptioperheet ry on adoption monipuolisin asiantuntija. 

 Tavoite: Yhteisömme kasvaa ja tavoitamme mahdollisimman monta vertaisuutta etsivää.

 YHTEISÖ

Tarjoamme valtakunnallisesti saavutettavaa ja vertaisuutta edistävää toimintaa, jota mikään muu järjestö tai
julkinen sektori eivät samalla tavalla tarjoa. Tunnistamme koko ajan uusia ryhmiä, joita adoptio koskettaa, ja
vastaamme uusien kohderyhmien vertaistoiminnan tarpeisiin. Vapaaehtoiset ovat voimavaramme ja
vertaistoiminnan selkäranka, joka mahdollistaa valtakunnallisen saavutettavuuden. Vapaaehtois- ja
vertaistoiminnan merkitys kasvaa yhteiskunnallisissa muutoksissa ihmisten hyvinvoinnin tukena.
Kokemusasiantuntijuuteen perustuva toimintamme takaa, että olemme lähellä kohderyhmiämme ja
vastaamme heiltä nouseviin tarpeisiin toiminnassamme. Kehitämme toimintaa ja luomme sellaisen
toiminnan mahdollisuuksia, että yhä useampi kokee toiminnan ja yhteisön omakseen. Kasvamme
yhdistyksenä ja tavoitamme mahdollisimman monta vertaisuutta etsivää. Olemme kiinnostava ja hyvä
työpaikka. Henkilöstömme on sitoutunutta, voi hyvin ja pääsee kehittämään omaa osaamistaan. 

 Olemme adoptiokentällä kohderyhmien kokemusta edustava ääni. Teemme laajaa yhteistyötä muiden
adoptiotoimijoiden ja lastensuojelun kanssa. Tuotamme kokemuksellista ja tutkittua tietoa kohderyhmien,
ammattilaisten ja päättäjien käyttöön. Olemme adoption monipuolisin asiantuntija sekä yhteiskunnan ja
median ensisijainen kontakti, kun laajaa adoptiotietoa tarvitaan. 

 Tavoite: Adoptoitujen ja adoptioperheiden palvelut 
ovat tasa-arvoisia ja valtakunnallisesti saavutettavia. 

 Edunvalvontamme perustuu tutkittuun tietoon ja kohderyhmiemme kokemusasiantuntijuuteen. Tunnemme
kohderyhmiemme edunvalvonnalliset tarpeet ja tuomme niitä aktiivisesti viranomaisten, päättäjien ja
adoptiotoimijoiden tietoon.  Yhteistyössä on voimaa. Teemme aktiivisesti yhteistyötä Monimuotoiset
perheet -verkoston, ja sen jäsenyhdistysten kanssa, yhteisesti jaetuissa perheiden edunvalvonnallisissa
tavoitteissa. Olemme adoptoitujen lasten, nuorten ja aikuisten johtava edunvalvoja. Vaikutamme siihen,
että adoptoitujen ja adoptioperheiden palvelut ja etuudet valtakunnallisesti saavutettavia ja yhdenvertaisia.
Edistämme kansallisen adoptio-ohjelman valmistelun aloittamista, adoptoitujen juurten etsinnän tueksi
tarkoitettujen palveluiden laadun ja saatavuuden parantamista sekä adoption kirjaamista osaksi
lastensuojelulakia. 

EDUNVALVOJA JA VAIKUTTAJA

 ASIANTUNTIJA

Adoptioperheet ry on Suomen ainoa pelkästään adoptioon keskittyvä yhdistys, joka tuottaa kokemuksellista
ja tutkittua tietoa adoptiosta, tekee tietoon perustuvaa kohderyhmiensä edunvalvontaa ja tarjoaa
vertaistoimintaa adoptiopolun kaikissa vaiheissa. Tavoitteenamme on yhteiskunta, jossa adoptoidun on hyvä
kasvaa ja elää. 

Avoimuus: Luomme turvallisia tiloja lapsille, nuorille ja aikuisille käsitellä kaikkia adoptioon liittyviä tunteita ja
näkökulmia. Nostamme esiin epäkohtia, luomme avointa keskustelua myös vaikeista asioista ja tuomme
kohderyhmiemme kokemuksia yhteistyökumppaneidemme ja päättäjien tietoon sekä julkiseen keskusteluun. 

Rohkeus: Vahvuutemme on rohkeudessa kokeilla ja tehdä uusia asioita, tuoda esiin epäkohtia ja esittää niihin
ratkaisuja. Olemme toiminnassamme ketteriä ja reagoimme nopeasti jäsenistöstämme ja kohderyhmistämme
esiin nouseviin tarpeisiin. 

Vertaisuus: Tavoitteenamme on, että jokainen vertaisuutta etsivä, sitä myös löytää, asuinpaikasta tai kielestä
riippumatta. Tarjoamme vertaistoimintaa valtakunnallisesti ja hyödynnämme toiminnan saavutettavuudessa
myös etämahdollisuuksia. 
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