
Espoo Pääkaupunkiseudun Etiopia-perheet MV

Rentoja tapaamisia yhdessäolon ja tutustumisen merkeissä

Harjavalta Harjavallan seudun ryhmä MV

Leppoisaa yhdessäoloa ja satunnaisia retkiä eri kohteisiin lähiseudulla.

Helsinki Lauantai-Caisa KK

Takana jo 15 vuotta ja edelleen Caisassa viihdytään koko perheen voimin.

Helsinki Lauantaiklubi KK

Sählyä, biljardia, askartelua, kiipeilyä, ruoanlaittoa… Ryhmä tekemisestä tykkääville!

Helsinki Kotimaan odottajat ja lapsen saaneet UV

Jaetaan ajatuksia, tunnelmia ja puidaan tilanteita lasten samalla leikkiessä

Helsinki Thaipiiri MV

Thai-porukalla rentoa yhdessäoloa. ยินดีต้อนรับ = Yin dee ton rub = Tervetuloa!

Helsinki Vanhemman lapsen adoptoineiden ryhmä MV

Yli 3-vuotiaana adoptoitujen lasten vanhemmat vaihtavat kuulumisia

Helsinki Adoptioyksinhakijat ja -huoltajat KK

Teemallisia tapaamisia, joissa kaikilla suunvuoro. Lapsille leikkinurkka, tarjottavat nyyttäreinä.

Helsinki Murrosikäisten adoptiovanhemmat UV

Lapsen murrosikä! Auttaisiko juttuhetki jaksamiseen?

Helsinki Etelä-Afrikka -adoptioperheiden aamupäiväryhmä KK

Leppoisaa jutustelua ja lasten puuhailun seurailua kahvipöydän ääressä

Helsinki Adoptiokotivanhemmat ja -lapset KK

Vaihda verkkarit farkkuihin ja tule Kotolaan tuulettumaan lapsesi kanssa

Helsinki Murrosikäisten adoptiolasten vanhemmat S

Mietityttääkö lapsen aikuistuminen ja pesästälento? Tule juttelemaan yhdessä kahvikupillisen ääreen!

Hämeenlinna Hämeenlinnan adoptioperhekerho KK

Kaikille avoin paikka tulla tapaamaan muita ja juttelemaan adoptiosta

Imatra Imatran seudun ryhmä KK

Juttelua ja yhdessäoloa adoptioporukalla niin odottajille kuin perheille

Janakkala Kanta-Hämeen Kiina-adoptioryhmä KK

Ni Hao, tule keskustelemaan eri teemoista Kiina-porukalla!

Joensuu Joensuun adoptioryhmä UV

Perheentalon ihanissa tiloissa kahvittelua ja lasten leikkejä

Joroinen Joroisten adoptioryhmä UV

Reippaalla meiningillä yhdessäoloa ja tekemistä nyyttärien merkeissä

Jyväskylä Jyväskylän kotimaan adoptioryhmä UV

Mäki-Matin perhepuistossa touhuilua, kuulumisten vaihtoa ja uusia tuttavuuksia

Jyväskylä Jyvässeudun Etelä-Afrikka -ryhmä UV

Etelä-Afrikka -perheet ja odottajat kohtaavat kahvikupposten ääressä

Jyväskylä Keski-Suomen adoptioperheet UV

Nyyttäripöydän ääressä juttelua ja lasten leikittämistä

Järvenpää Uudenmaan adoptioperheet KK

Lasten leikkien ohessa leppoisaa jutustelua aikuisten kesken

Paikkakunta Ryhmän nimi Kenelle

K O K O O N T U VAT  V E R T A I S R Y H M ÄT  2 0 1 4

Kokoontu- 
mistahti

Vertaistuesta hyötyvät niin aikuiset kuin lapset.  
Aikuiset voivat jakaa kokemuksia ja lapset saavat samaistumisen kohteita.

V= viikottain
KK = kuukausittain 
UV= useamman 
kerran vuodessa
MV= muutaman 
kerran vuodessa
S= satunnaisesti

• = odottajille

•  = perheille

• = vanhemmille

• = nuorille

• = lapsille

Etsi listasta  perheellesi sopiva vertaisryhmä!

Touhuilua 
ja kuulu-
misten 
vaihtoa 
kotimaa-
porukassa
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*Pieksämäki, Mikkeli, Kangasniemi, Hankasalmi

Paikkakunta Ryhmän nimi Kenelle

Kajaani Kainuun adoptioperheet MV

Vertaiskeskustelua adoptiosta ja rentoa kahvittelua

Kokkola Kokkolan seudun adoptioperheet UV

Maateematapaamisia, liikuntapäiviä, retkiä… Kaikenlaista tekemistä adoptioporukalla

Kouvola Kouvolan seudun adoptioryhmä KK

Leppoisaa kuulumistenvaihtoa ja vertaiskeskustelua MLL:n toimistolla

Kuopio Pohjois-Savon adoptioperheet MV

Keskustelua aikuisille ja leikkejä lapsille, tervetuloa mukaan!

Kuopio Kuopion nuorten treffit MV

Ohjattu nuorten adoptoitujen ryhmä, ”vanhemmista vapaa vyöhyke” 

Lappeenranta Lappeenrannan adoptioryhmä MV

Perheille ja odottajille noin neljä kertaa vuodessa

Lohja Länsi-Uusimaan adoptioryhmä KK

Perheiden ja odottajien seurusteluhetki seurakuntatalolla

Oulu Oulun seudun adoptioperheet KK

Facebook-vertaisryhmän livetapaamisia silloin tällöin eri paikoissa Oulun seudulla

Keski-Savo* Keski-Savon adoptioperheet UV

Tekemistä lasten ehdoilla vaihtuvissa paikoissa Pieksämäen ympäristössä

Pori Porin seudun adoptioryhmä KK

Vuoroviikoin toimintaa lasten kanssa ja keskustelua aikuisten kesken

Rovaniemi Lapin adoptioperheet MV

Kurkkaa täältä lisätietoa ryhmästä: www.lapinadoptioperheet.blogspot.fi/

Salo Salon adoptioperheet MV

Kahvittelutapaamisia ja satunnaisia retkiä adoptioperheiden voimin

Seinäjoki Seinäjoen seudun ulkomailta adoptoineet KK

Keskustelua, kuulumistenvaihtoa ja kokemustenjakoa kv-adoptiosta lasten leikkiessä

Seinäjoki Seinäjoen kotimaan adoptioperheet UV

Jutustelua kotimaan adoptiosta lasten leikkimisen lomassa

Tampere Tampereen seudun Adoptioperheet (Nässyn kerho) KK

Nässyn kerho tarjoaa puuhaa lapsille ja keskusteluseuraa aikuisille

Tampere Pirkanmaan adoptioperheiden aamupäiväkerho KK

Puuhastelua, kahvittelua ja juttelua adoptioaiheista

Tampere Tampereen seudun Filippiini-adoptioperheet KK

Kahvittelua, keskustelua ja lasten leikkejä, ehdotuksesta muutakin ohjelmaa

Turku Kiina-kerho V

Lapsille Kiinan kulttuuria toiminnan kautta kiinalaisen opettajan johdolla (Huom! Kerho tauolla alkusyksyn 2014!)

Turku Turun Adoptioperheiden perhekerho KK

Perhekahvila Marakatissa kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia lasten leikkiessä

Vaasa Vaasan Adoptioryhmä KK

Kahvia, kuulumistenvaihtoa ja lasten leikkejä

Kokoontu- 
mistahti

Lasten 
ja nuorten 
ehdoilla 
vaihtuvissa 
paikoissa.

  KATSO RYHMÄT KARTALLA adoptioperheet.fi/paikallisryhmat  
ja tarkista kokoontumisajat adoptioperheet.fi/kalenteri

  JOS SINUN LÄHELLÄSI ei kokoonnu ryhmää ja haluaisit perustaa  
sellaisen, ota yhteys koordinaattori@adoptioperheet.fi . Etsi listasta  perheellesi sopiva vertaisryhmä!

Mukaan toimintaan
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