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Yhdistyksemme tavoitteena on kasvu kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa adoptoidun on hyvä olla ja elää. Teemme kehittämistyöt ä 
jäsenistön nostamista teemoista ja kokemuksista lähtöisin, ja luomme mahdollisuuksia sekä eri-ikäisten adoptoitujen että 
adoptiovanhempien vertaistuelle.  

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 avoimuus, rohkeus ja vertaisuus. 

 

 

 
 

 

 

 
Painopiste 1:  

Kotimaan 
adoptioperheet 

 

 
Tavoite 1:  

Kotimaan 
adoptioperheiden 
yhteisö on syntynyt ja 
tarjoaa vertaistukea.  

- Yhteydenotto nykyisiin jäseniin: 
tiedustelu koskettaako kotimaan adoptio 
(intressin merkkaus jäsentietoihin) 

- Koulutettujen vapaaehtoisten vetämä 
anonyymi kotimaan adoptiovanhempien 

- AP tavoittamien kotimaan 
adoptioperheiden ja adoptiosta 
kiinnostuneiden määrä on 
lisääntynyt (väline: jäsenrekisteri)  
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Kohderyhmille tehtävän 
kyselyn perusteella kotimaan 
adoptioperheet kaipaavat 
heille räätälöityjä sisältöjä ja 
palveluita sekä vertaistukea.  

 

 
 

chattipalvelu, jossa osallistujat 
keskustelevat myös keskenään.   

- Tapaamisia 

- Seminaari / webinaari  

- Viestinnän keinoin: heidän tarinansa esiin 
nostaminen.  

- Yhteistyökumppanien hyödyntäminen 

- Uusien perheiden tavoittaminen 
valtamedian kautta 

- Mentoritoiminta 

- Leiritoiminta 

 
 

- Vertaistoimintaan osallistuvien 
kotimaan adoptioperheiden määrä 
on lisääntynyt.  

 
* erikoistuneisiin fyysisiin 
ryhmiin osallistuvien määrä 
kasvanut 
* FB-ryhmän koko kasvanut 
* Kotimaan adoptioon liittyvien 
webinaarien ja muiden 
toimiston järjestämien 
tapahtumien osallistujamäärä 
kasvanut 
(ilmoittautumislomakkeessa 
kysytään kv/kotim) 

 

Tavoite 2:  

Kotimaan 
adoptiovanhemmat 
tietävät, mistä he 
voivat hakea tukea. 

 
Adoptioperheet ry:n saaman 
palautteen perusteella 
kotimaan adoptioperheissä 
adoptioidentiteetti ei yleisesti   
vaikuta olleen yhtä vahva 
kuin kansainvälisen adoption 
puolella. Siksi adoptioon 
liittyvää vertaistukea tai 
muuta tietoa ei ole 
välttämättä osattu etsiä.  

- Tuotamme kaikkien perheiden käyttöön 
vapaasti saatavilla olevan Palvelupolku -
kaavion. 

- Adoptioperheet lehdessä juttuja, blogeja 

- Valtamedian kautta viestiminen 

- Kokemusasiantuntija -kohtaamiset 

- Vertaisryhmätapaamiset 

- Sijoituksesta adoptioon -opas 
ammattilaisille ja vanhemmille (sekä 
syntymä että adoptio)  

 

AP:n toiminnan eetos: tarjota tietoa sitä, 
mistä vertaistukea tai muuta tukea on 
saatavilla. 

Kotimaan adoptioperheitä tulee lisää 
vapaaehtoisiksi.  
 
Kuntien sosiaalityöntekijöitä osallistuu 
Sijoituksesta adoptioon? -oppaan 
julkistamistilaisuuteen ja webinaariin.  
 
Kyselyllä mitataan, ovatko vastanneet  
löytäneet tarvitsemaansa tukea.  
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Painopiste 2:  

Aikuiset 
adoptoidut  

(kotimaan ja 
kansainvälisesti 
adoptoidut) 

 
 
 

Tavoite 1:  

Yhä useampi aikuinen 
adoptoitu on 
tietoinen tarjotun 
vertaistoiminnan 
mahdollisuudesta 

 

Adoptoidut eivät aina 
edes tiedosta 
toivettaan ja 
tarvettaan 
vertaistuesta, koska 
eivät tiedä sen 
mahdollisuudesta.  

 
Tiedotamme adoptoitujen 
vertaistoiminnasta eri kanavissa ottaen 
huomioon mm. eri ikäryhmien 
tavoittamisen eri sosiaalisen median 
kanavissa. 
 
Kokeilemme tavoittaa kohderyhmää 
radiomainonnan kautta sekä pyrimme 
rekrytoimaan sopivia some-vaikuttajia 
yhteistyökumppaneiksi. 
 
Teemme yhteistyötä adoptiokentän ja 
sote-alan ammattilaisten kanssa, jotta he 
osaavat edelleen ohjata kohtaamiaan 
adoptoituja vertaistoiminnan pariin. 
Ammattilaisille suunnattu uutiskirje kaksi 
kertaa vuodessa. 

 

Adoptoidun päivänä 03/22 nostetaan 
esiin adoptoitujen omaa näkökulmaa.  
 

 
Postituslistan tilaajien ja/tai 
jäsenmäärä kasvaa 
 
Tapahtumien osallistujamäärät 
kasvavat 
 
Yhteydenottojen määrä adoptoidun 
päivän sekä radiomainonnan jälkeen 
 
Kysymme toimintaan osallistuvilta, 
mitä kautta he saivat tiedon 
toiminnasta 
 

 

 

 

Tavoite 2:  

Aikuisten 
adoptoitujen 
vertaisuuden 

 

Järjestämme yhden isomman tapahtuman 
aikuisille adoptoiduille syksyllä 2022 
 

 
Tapahtumien osallistujamäärä 
kasvaa 
 
Järjestettyjen tapahtumien ja 



   

hyväksytty Adoptioperheet ry:n syyskokouksessa 9.12.2021 

kokemukset ovat 
lisääntyneet ja 
yksinäisyyden 
kokemukset ovat 
vähentyneet 

 
Adoptoitujen kokema 
yksinäisyys ja 
haasteet identiteetin 
rakentamisessa 
tutkitusti lieventyvät, 
jos he löytävät 
samaistuttavia 
vertaisia.   

Tuemme vapaaehtoisia paikallisten 
ryhmien ja tapahtumien järjestämisessä 
koulutuksen, viestinnän ja taloudellisen 
tuen keinoin 
 
Järjestämme monipuolisesti matalan 
kynnyksen toimintaa ja tilaisuuksia, missä 
adoptoidut voivat kohdata toisiaan 
 
Kehitämme toimintaa aikuisten 
adoptoitujen toiveiden mukaan mm. 
Adoptoitujen aikuisten toiminnan 
kehittämisryhmän sekä toiminnasta 
saadun palautteen ja kyselyiden avulla. 

tapaamisten määrä, sijainti sekä 
muoto  

 
Kyselyt kuinka moni adoptoitu on 
kokenut yksinäisyyttä, onko tilanne 
kohentunut ja onko saanut 
vertaisuuden kokemuksia 
toiminnassa 
 

 

 

Tavoite 3:  

Yhä useampi 
adoptoitu saa 
tarvitsemaansa tukea 
taustansa ja juurtensa 
pohdintaan.  

 
Moni adoptoitu ei 
tiedä jälkipalvelun 
mahdollisuuksista. 
Juuret ja tausta ovat 
monelle tärkeitä 
identiteetin 
muodostamisessa, 
mutta jälkipalvelu voi 
tarkoittaa myös mm. 
keskustelutukea tai 

 
Järjestämme vähintään yhden webinaarin 
tai livetapahtuman jälkipalveluun liittyen 
 
Jaamme Juuret-opasta kohderyhmälle 
sekä kohderyhmää mahdollisesti 
kohtaaville ammattilaisille 
 
Viestimme oikeudesta ja 
mahdollisuudesta jälkipalveluun sekä sen 
sisällöstä eri kanavissa ja aktiivisesti 
toiminnassa 
 
Selvitämme vuoden 2022 aikana 
jälkipalvelua tarjoavat tahot ja tarjotun 
jälkipalvelun sisällön. Selvityksen 
perusteella viemme tulokset 
adoptiolautakunnan ja adoptioverkoston 
tietoon ja käyttöön sekä vaikutamme 
siihen, että jälkipalvelun 

 
Jälkipalveluwebinaariin tai -
livetapahtumaan osallistuvien 
määrä 
 
Jaettujen oppaiden määrä 
 
Kyselyt ja niistä saatava data, kuinka 
hyvin adoptoidut saaneet tietoa ja 
tukea yhdistykseltä 
 
Jälkipalvelun sisällöstä ja 
saatavuudesta haastatellut 
sosiaalityöntekijät 



   

hyväksytty Adoptioperheet ry:n syyskokouksessa 9.12.2021 

ohjaamista muihin 
palveluihin.  

vähimmäissaatavuus ja -laatu olisi 
turvattu uusilla hyvinvointialueilla 

 
 

Adoptioperheet ry tarjoaa vertaistoimintaa, edunvalvontaa ja asiantuntijuutta kaikille, joita adoptio koskettaa. Tunnistamme jatkuvasti 
uusia kohderyhmiä, jotka hyötyvät vertaistoiminnasta sekä edunvalvonnallisia ja tutkimuksellisia tarpeita, joihin etsimme ratkaisuja ja 
parannuksia. Teemme tiivistä yhteistyötä adoptiokentän eri toimijoiden sekä Monimuotoiset perheet -verkoston ja sen 
jäsenyhdistysten kanssa. Olemme ainoa pelkästään adoptioon keskittynyt järjestö, joka tuo yhteistyöpöytiin nimenomaan 
kohderyhmien äänen, kokemuksellisen tiedon ja tarpeet.  

 

Adoptioperheiden ja -vanhempien vertaistoimintaa tehdään osana yhdistyksen yleisavustusta. Kyselyiden mukaan vertaistoiminta 
koetaan tärkeäksi ja hyvinvointia lisääväksi. Yhdistyksen vapaaehtoistehtävät koetaan mielekkäinä ja uusia vapaaehtoisia tulee 
vuosittain. Perheitä kohtaavat ammattilaiset eivät vielä aina tiedä adoptioon liittyvistä erityispiirteistä, minkä vuoksi vertaistoiminta sekä 
kokemusten ja tiedon vaihto vertaisten kesken koetaan erityisen tärkeäksi.  

 

 

Adoptiop
erheet, -
vanhemm
at ja -
odottajat 

Kohderyhmän 
hyvinvointi lisääntyy 
vertaisuuden kautta.  

Vertaistoiminta on 
saavutettavaa ja 
tarjottu tuki vastaa 
kohderyhmien 
toiveita.  

Koordinaattori tukee vapaaehtoisia 
työssään ja auttaa etsimään uusia 
vapaaehtoisia lopettavien tilalle.  
 
 
 
 
 
Järjestämme henkilökuntavetoisia 
tapahtumia kohderyhmillemme eri puolilla 

Yhdistyksellä on toiminnassa olevia 
paikallisryhmiä vähintään yhtä 
monella paikkakunnalla kuin vuoden 
2022 lopussa. (2021: 19 
paikkakunnalla)  

 
Järjestämme neljä tapahtumaa 
huomioiden valtakunnallisuuden, ja 
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Suomea ja verkkovälitteisesti. 
 

 
 
Teemme yhteistyötä Kataja ry:n, (Mieli ry:n) 
Tukinetin, lomajärjestö MTLH:n ja Lasten Kesä ry:n 
kanssa tarjotaksemme kohderyhmille monipuolisia 
osallistumismahdollisuuksia eri teemojen parissa.  
 
 

niihin osallistuu yhteensä vähintään 
100 henkilöä. 

 
- Parisuhteen palikat - koulutus 
- 6 kpl chatteja 
- Vuoden aikana on järjestetty Lasten 

Kesä ry:n kanssa 3 Lapsi ja aikuinen -
leiriä, joille osallistuu yhteensä yli 100 
osallistujaa. 

- kaksi tuettua lomaa adoptoiduille ja 
adoptioperheille eri puolilla Suomea. 

 

Jäsenkyselyn mukaan kohderyhmät ovat 
tyytyväisiä tarjottuun tukeen ja 
toimintaan.  

 

 Tavoite 2:  

 

Vapaaehtoisemme 
kokevat tehtävänsä 
merkitykselliseksi ja 
arvostetuksi ja he 
saavat tehtävässään 
toimimiseen riittävästi 
tarvitsemaansa tukea.  

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

 

 

 

Kohtaamme vapaaehtoisia sekä 
viestimme heille yksilökohtaisesti. 
Pyrimme tapaamaan heitä 
mahdollisuuksien mukaan kasvokkain. 

Koulutukset sekä virkistäytymiset 
toteutuvat. 

 

Vapaaehtoiset antavat yhdistykseltä 
saamansa tuen yleisarvosanaksi 
vähintään 4,0 (asteikolla 1-5). 

 

Olemme kohdanneet yhdistyksen 
kaikista vapaaehtoisista 
henkilökohtaisesti 50% vuoden 2022 
aikana. 

Tavoite 3: 
 
Adoptioperheiden ja –
odottajien toiminnan 
eri osa-alueille 

Markkinoimme eri 
vapaaehtoistoimenkuvia ja 
vapaaehtoiseksi ryhtymistä somen ja 
jäsenkirjeen avulla. Nostamme viestinnässä 
esiin vapaaehtoisten tarinoita. Pyrimme 

Vuoden 2022 aikana saamme 
vähintään viisi uutta vapaaehtoista, 
jotka järjestävät adoptioperheille ja 
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saadaan uusia 
vapaaehtoisia. 

jalkautumaan mahdollisuuksien mukaan 
ja jäseniä tavattaessa kerromme eri 
vaihtoehdoista tehdä vapaaehtoistyötä.  

 

Koulutamme vapaaehtoisia uusiin 
vapaaehtoistehtäviin. 

–odottajille toimintaa tai tuottavat 
sisältöä. 

 

 

 

THL:n kouluterveyskyselyn (2019) mukaan adoptoidut kohtaavat arjessaan mm. toiseuttamista, rasismia ja kokevat enemmän 
yksinäisyyttä muuhun ikäryhmään verrattuna. Vertaistuen kautta adoptoitujen hyvinvointi lisääntyy ja tietoisuus eri palveluista ja 
tukimuodoista kasvaa. Adoptoitujen vertaistoimintaa tehdään vuonna 2020 alkaneella Yhteisö voimavarana -hankerahoituksella. 
Vuoden 2022 aikana hankkeelle tullaan hakemaan kohdennettua toiminta-avustusta adoptoitujen vertaistoiminnan vakiinnuttamiseksi 
osaksi yhdistyksen toimintaa.
 

 

 
Adoptoidut 
nuoret ja 
aikuiset 

 
 

 
Tavoite 1:  
 
 
Adoptoitujen ääni kuuluu 
yhteiskunnassa ja mediassa. 
 
 

 
Adoptoidut pääsevät tuomaan ilmi ajatuksiaan ja 
toiveitaan kaiken toimintamme kautta meidän 
ohjatessa haastateltavia mm. medialle sekä 
välittäessä kohderyhmän näkökulmia päättäjille. 
Adoptoitujen osallisuus näkyy jäsenlehdessä 
artikkeleina ja yhtenä teemanumerona sekä 
maaliskuussa Adoptoidun päivän viestinnässä. 

 
Keräämme palautetta eri tilanteissa, eri 
ikäryhmiltä ja välitämme adoptoituja mm. 
median haastatteluihin sekä tuomme itse 
adoptoitujen ääntä kuuluviin. 
 
 
 

 

  
Tavoite 2: 
 
Nuorten ja aikuisten 

Tarjoamme vertaistoimintaa valtakunnallisesti 
tapahtumien ja paikallisryhmien muodossa ja 
verkkovälitteisesti niin yhdistyksen kuin 
vapaaehtoistemme voimin. 

Järjestämme vähintään neljä tapahtumaa 
adoptoiduille huomioiden 
valtakunnallisuuden.  Vapaaehtoisten 
paikallisia tapaamisia järjestetään vähintään 
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adoptoitujen on mahdollista 
kokea vertaisuutta joka 
puolella Suomea. 

 
 
 
 
 
Jatkamme yhteistyötä Lasten Kesä ry:n ja 
MTLH:n kanssa 

kuudella paikkakunnalla (jos koronatilanne 
sallii).  
 
Lasten ja nuorten leirejä järjestetään kolme 
kappaletta 
 
Tarjotaan adoptoiduille aikuisille 
mahdollisuus osallistua tuetuille lomille 
 
Toiminnassa on mukana yhteensä 150 
adoptoitua. 
 

 Tavoite 3: 
 
Saamme lisää nuoria ja 
aikuisia adoptoituja 
mukaan kehittämään 
toimintaamme. 

 

Rekrytoimme osallistujia niin nuorten kuin 
aikuistenkin adoptoitujen kehittämisryhmiin. 
 
Rekrytoimme säännöllisesti lisää vapaaehtoisia 
hyödyntämällä eri sosiaalisen median kanavia, 
jäsenistöämme ja jo aktiivisesti toiminnassa 
olevia. 

Nuorten ja aikuisten adoptoitujen 
kehittämisryhmiin osallistuu yhteensä 12 
henkilöä. 
 
Saamme uusia vapaaehtoisia yhteensä viisi 
kappaletta. 

 

Adoptioperheet ry:llä on ollut kolmevuotinen hanke, jonka aikana on luotu mentoroinnin malli henkilökohtaista vertaistukea tarvitseville 
adoptioperheille, -odottajille ja adoptoiduille. Toiminnalle on haettu kohdennettua toiminta-avustusta, joka ratkeaa joulukuussa 2021. 
Mikäli rahoitusta ei saada, mentoritoiminta pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään muuhun vertaistoimintaan, jotta toiminnan 
aloittaneiden parien ja pienryhmien ei tarvitse keskeyttää toimintaa. Ilman erillistä rahoitusta uusia mentorikoulutuksia ei pystytä 
järjestämään eikä uusia aktorihakemuksia vastaanottamaan. Mentoreille pyritään järjestämään työnohjausta kaksi kertaa vuodessa ja 
adoptoitujen vertaistoiminnan projektipäällikkö sekä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori toimivat mentoreiden yhteishenkilöinä. 
Seurantapuheluita ei voida toteuttaa ilman erillistä työntekijäresurssia, mutta mentorit voivat olla tarvittaessa yhteydessä yllä 
mainittuihin henkilöihin. Mentoreille tarjotaan mahdollisuus osallistua vapaaehtoisten koulutuksiin ja virkistäytymiseen. Ilman erillistä 
rahoitusta mentoritoimintaa pyritään siis ylläpitämään minimissään, kunnes toiminnalle löydetään pysyvämpi rahoitus.
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Olemme ainoa adoptiokentän toimija, joka edustaa ammattilaisverkostoissa, sidosryhmissä ja päättäjien suuntaan kohderyhmän 
ääntä, kokemuksellista tietoa ja kohderyhmän tarpeita. Selvitämme jatkuvasti erilaisin kyselyn kohderyhmiemme 
edunvalvonnallisia tarpeita ja tuotamme niiden edistämiseksi kokemuksellista ja tutkittua tietoa sekä teemme edunvalvontaa 
päättäjien ja virkamiesten suuntaan.  

 

 

 
Adoptiokentän 
ammattilaiset, 
päättäjät, sote- 
ja kasvatusalan 
ammattilaiset 

Tavoite 1:  

 
Adoptioperheet ry on 
adoptiokentän 
merkittävä toimija ja 
yhteistyökumppani.  

Teemme yhteistyötä erityisesti 
valtakunnallisten toimijoiden ja päättäjien 
kanssa.  
 
Tapaamme päättäjiä, viemme heille tietoa 
adoptiokentän ajankohtaisista asioista ja 
tavoiteltavista muutoksista.  
 
Annamme haastatteluja ja taustatietoja 
medialle kohderyhmämme ajankohtaisista 
asioista sekä lausuntoja ja kommentteja.  
 
Jaamme sosiaalisessa mediassa 
edunvalvontaan liittyviä artikkeleita sekä 
tietoa edunvalvontaan liittyvistä toimista ja 
tapaamisista. 
 
Toimimme aktiivisesti 
yhteistyöverkostoissamme ja kerromme 
kohderyhmämme ajankohtaisista asioista 
ja tarpeista. Tuotamme materiaalia 
kohderyhmiämme koskeviin asioihin. 

Sidosryhmiemme palautteen 
mukaan olemme adoptiokentän 
toimija, joka saa muutosta aikaan. 

 

Tapaamme päättäjiä kaikista 
puolueista. Saamme tavoitteitamme 
puolueiden 
eduskuntavaaliohjelmiin.  

 

Saamme läpi mediaan adoptioon 
liittyviä uutisia ja haastatteluja.  

 

Annamme lausuntoja ja 
kannanottoja ajankohtaisiin 
lainsäädäntöhankkeisiin.  
 
Olemme jäseninä 
adoptiolautakunnassa, 
Monimuotoiset perheet -verkoston 
johtoryhmässä, adoptiotoimijoiden 
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verkostossa sekä adoptiokuraattorin 
ohjausryhmässä.  

Tavoite 2:  

Adoptoidut ja 
adoptioperheet ovat 
tasaveroisessa 
asemassa muihin 
kansalaisiin nähden. 
 

1. Teemme edunvalvontaa 
perhevapaauudistuksessa, jotta 
adoptioperheillä on yhdenvertaiset oikeudet 
vanhempainvapaisiin ja hoitovapaaseen.  

2. Vaikutamme siihen, että kotihoidontuen 
kuntalisä on yhdenvertainen adoptioperheille.  

3. Vaikutamme työmarkkinajärjestöihin, jotta 
työehtosopimuksissa adoptioperheillä on 
yhdenvertaiset oikeudet muiden perheiden 
kanssa.  

4. Vaikutamme adoptoitujen jälkipalveluiden 
laadun ja saatavuuden parantumiseen.  

1. Perhevapaauudistuksessa 
adoptioperheet on huomioitu 
yhdenvertaisesti muiden perheiden 
kanssa.  

2. Adoptioperheille maksetaan 
yhdenvertaisesti kotihoidontuen 
kuntalisää yhä useammassa 
kunnassa.  

3. Adoptioperheet huomioidaan 
yhdenvertaisesti uudistettaessa 
perhevapaauudistuksen pohjalta 
työehtosopimuksia.  

4. Teemme selvityksen 
jälkipalveluiden tarjoajista ja 
tarjotun palvelun sisällöstä.  

 
Tavoite 3:  

Adoptio huomioidaan 
lape-, sote- ja 
maakuntauudistuksis
sa. 

 

Pitkän aikavälin 
tavoitteena on 
kansallisen adoptio-
ohjelman luominen, 
jotta suomalainen 

1. Vaikutamme, että uudistuksissa 
huomioidaan alueellisesti laaja ja 
asiantunteva tietous adoptiosta sekä 
alueellinen tasa-arvo. Vaikutamme, 
että adoptioperheillä on saatavilla 
oikea-aikaista ja riittävää matalankin 
tason tukea joka puolella Suomea.  

 

Vaikuttamistyötä tehdään yhdessä 
Monimuotoiset perheet -verkoston 
kanssa.  

Hyvinvointialueiden strategioissa on 
huomioitu adoptioneuvonnan ja 
jälkipalvelun järjestäminen.  
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adoptioon liittyvä 
osaaminen ja 
tutkimus olisi 
koordinoitua.  

 

 Tavoite 4: 

Avoin adoptio tulee 
tunnetummaksi 
vaihtoehdoksi. 

 

Tuomme avointa adoptiota esille sekä 
ammattilaisille että suurelle yleisölle. 

 

Avoin adoptio pidetään esillä 
keskustelussa päättäjien kanssa.  

Julkaisemme Perhehoitoliiton 
kanssa Sijoituksesta adoptioon? -
oppaan sosiaalityöntekijöille.   

 

Vuonna 2020 toteutetun 
sosiaalityön opiskelijoille tarkoitetun 
adoptio-opintokokonaisuuden 
suorittaneiden määrä kasvaa. 

 

Tavoite 5:  
 
Eduskunnan 
adoptioryhmä on 
vakiinnuttanut 
toimintansa. 

Eduskunnan adoptioryhmän toiminta 
löytää toimintamuotonsa.  

Eduskunnan adoptioryhmän tekee 
kirjallisen kysymyksen joko 
lastensuojelulain uudistamisesta tai 
avoimen adoption käytöstä.  
 

 

Adoptioperheet ry täyttää toimintavuonna 25 vuotta. Juhlavuosi huomioidaan toiminnassa pandemiatilanteen ja yhdistyksen 
taloudellisen tilanteen mukaan.  
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  Tavoite 1: 
 
Yhdistyksen hallinto ja 
talous on hoidettu lain 
ja sääntöjen mukaan.  

Pidämme sääntömääräiset kevät- ja 
syyskokoukset.  

Hallitus kokoontuu vuoden aikana 
vähintään viisi (5) kertaa ja seuraa mm. 
talouden kehitystä.  

Yhdistyksellä on voimassa olevat 
talouden ja hallinnon johtosäännöt.  

Kokoukset on pidetty ajallaan ja 
pöytäkirjat allekirjoitettu 
asianmukaisesti.  

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. 

Johtosäännöt on päivitetty ja niiden 
sisältö on hyväksytty hallituksessa ja 
käyty läpi työntekijöiden kanssa.  

Tavoite 2:  
 
Yhdistyksen viestintä 
on laadukasta, oikea-
aikaista ja 
saavutettavaa.  

Yhdistyksen sosiaalisen median kanavat 
on valittu tarkoituksenmukaisesti, ja niitä 
päivitetään aktiivisesti kuhunkin kanavaan 
sopivalla sisällöllä.  

Yhdistyksen nettisivut ovat ajantasaiset ja 
toimivat sekä keskeinen sisältö on 
käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi.  

 
Suomen ainoa adoptioon keskittyvä 
Adoptioperheet -lehti ilmestyy neljä (4) 
kertaa vuodessa.  

 
Lähetämme uutiskirjeitä sekä jäsenistölle 
että vapaaehtoisille.  

 
Aloitamme ammattilaisille suunnatun 
uutiskirjeen lähettämisen tiedon kulun 
parantamiseksi.  

 
Kokeilemme uusia viestinnän kanavia 
kohderyhmien saavuttamiseksi.  

 

Sosiaalisen median seuraajien ja 
reagoijien määrä kasvaa.  

 
 
Nettisivujen päänavigaatio ja 
alasivut on käännetty ruotsiksi ja 
julkaisu 2022, vuoden 2022 aikana 
käännetään englanniksi pääsivut.  

 
Adoptioperheet -lehti saa 
kohderyhmältä vähintään yhtä 
hyvän arvion kuin aiemmissa 
jäsenkyselyissä.  

Kohderyhmät kokevat saavansa 
uutiskirjeiden täydentävän muuta 
tiedotusta ja viestintää.  

Ammattilaiset välittävät tietoa 
tapahtumistamme asiakkailleen ja 
omassa viestinnässään.  

Olemme kokeilleet vähintään yhtä 
uutta viestinnän kanavaa vuoden 
aikana.  
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Kaikki 
kohderyh
mät 

Tavoite 1: 
 
Yhdistyksen 
jäsenmäärä kasvaa 
pitkäjänteisen 
jäsenhankinnan 
kautta. 

Suunnittelemme jäsenhankintakampanjan 
yhdessä toimiston ja hallituksen kanssa. 
Jäsenhankintaan tehdään pitkän aikavälin 
suunnitelma ja vuosikello. Huomioidaan 
vuoden 2021 jäsenyyden hoitoon liittyvät 
tulokset, tuotokset ja kokemukset. 

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa. 

Tavoite 2:  
 
Jäsenet kokevat 
yhdistyksen toiminnan 
tärkeäksi ja 
mielekkääksi. 

Kuuntelemme jäsenten palautetta ja 
toiveita kehittäessämme ja 
suunnitellessamme toimintaamme ja 
palveluamme. 

Jäsenet antavat yhdistyksen 
toiminnalle yleisarvosanaksi 
vähintään 3,5 (asteikolla 1-5). 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


