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Missio 

Kuljemme yhdessä adoptiopolulla.

Visio

Haluamme, että adoptio on osa suomalaista perhepolitiikkaa, 

lastensuojelua ja monimuotoisuutta. Suomalaista perhekäsitystä 

pitää laajentaa, ja adoptioperheiden ja adoptoitujen palveluiden 

pitää olla yhdenvertaisia ja alueellisesti saavutettavissa. 

Adoptioperheet ry mahdollistaa perheiden oman äänen kuulumisen yhteiskunnassa sekä perheiden toi-

veista ja tarpeista lähtevän toiminnan. Luomme yhteiskuntaa, jossa adoptio on ihana, iloinen ja luon-

nollinen tapa perheellistyä.  Yhdistys nojaa vahvaan vaikuttamistyöhön, valtakunnalliseen vertaistukeen 

ja vakuuttavaan viestintään.

Tehtävämme on tuoda adoptioperheiden ja adoptoi-

tujen ääni kuuluviin yhteiskunnassamme. Adoptio 

on osa suomalaista perhepolitiikkaa, lastensuojelua 

ja monimuotoisuutta. Aktiivisena edunvalvojana ha-

luamme olla vaikuttamassa jäseniämme koskeviin 

asioihin. 

Avoin adoptio on osa suomalaista hyvää 

lastensuojelutyötä. Yhdistys tekee yhä 

tiiviimpää sidosryhmäyhteistyötä las-

tensuojelunkentän toimijoiden kanssa, 

jotta avoin adoptio olisi luonteva osa 

suomalaista lastensuojelua. 

Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa yhteistyö 

on hyvää, vaikuttavaa ja omaa vaikuttamistyötämme 

tukevaa. Teemme yhteistyötä monipuolisesti eri taho-

jen kanssa. Muut perhe- ja lastensuojelujärjestöt, lain-

säätäjät ja sosiaalialan ammattilaiset ovat luontevia 

yhteistyökumppaneita. 

Vaikuttaminen – Adoption oma ääni 
kuuluviin

Olemme adoptoitujen, adoptiovan-

hempien, adoptio-odottajien, adop-

tioperheiden läheisten ja adoptiota 

harkitsevien yhdistys. Vapaaehtoi-

set ovat voimavaramme ja mahdol-

lisuutemme. Vapaaehtoistyön ja 

vertaistuen merkitys ja rooli kasvaa edelleen tulevai-

suudessa ihmisten hyvinvoinnin tuojana, jolloin on 

tärkeää vahvistaa paikallisryhmiämme ja tukea toi-

mintaa koko adoptiopolulla valtakunnallisesti. 

Haluamme olla jäseniemme kumppani heidän adop-

tiopolulla tarjoten tietoa, vertaistukea ja rinnalla kul-

kemista. Vertaistuki on adoptioperheiden ja adoptoi-

tujen tärkein tukimuoto. Tuki perustuu kokemusten 

jakamiseen samanlaisessa tilanteessa olleiden ihmis-

ten kanssa. 

Olemme kasvukumppani adoptiolapsille ja -nuorille. 

Vahvistamme ja laajennamme toimintaamme adoptoi-

tuihin lapsiin, nuoriin ja aikuisiin. 

Vapaaehtoisuus – Voimavaramme, vertais-
tukemme, kasvukumppanimme



 Olemme vakavasti otettava asiantun-

tija adoptiokentällä. Pitkäjänteinen työ 

vaatii jatkuvaa ja vakaata rahoituspoh-

jaa. Hakemalla uusia yhteistyökump-

panuuksia ja -muotoja vahvistetaan tavoitettamme 

kasvaa myös adoptoitujen nuorten ja aikuisten yhdis-

tykseksi. 

Olemme luotettava ja yhteistyökykyinen kumppani, 

joka haluaa katsoa eteenpäin ja kehittää toimintaan-

sa jäseniensä toiveiden perusteella sekä kuunnella 

yhteiskunnallisia signaaleja. Strategisten yhteistyö-

kumppaneiden etsiminen ja yhteistyön löytäminen 

ovat tärkeitä yhdistykselle. Yksin ei pärjää ja yhteis-

työtä haluamme tehdä. Vähäisistä resursseista ei pidä 

kilpailla keskenään, vaan asioita pitää tehdä yhdessä 

eri tahojen kanssa. 

Jäseniään kuunteleva ja heidän etujaan ajava - toimija 

houkuttelee. Jäsenemme haluavat kuulua adoptioper-

heiden heimoon ja kokevat saavansa jäsenyydelle 

vastinetta. 

Olemme aktiivinen keskus-

telija ja avauksien tekijä niin 

adoptio- kuin lastensuojelun 

kentällä. Asemamme adoptio-

kentällä on vakaa ja olemme 

valtakunnallisesti tunnettu ja 

kuunneltu adoptioasiantun-

tija, jonka puoleen media, 

päättäjät ja ammattilaiset käänty-

vät. Viestintämme on tarvittaessa kriittistä ja aina ra-

kentavaa. Tuomme viestinnässämme adoption kautta 

perheellistymistä esiin myönteisenä ja iloisena asia-

na. 

Viestimme aktiivisesti eri kanavilla ja käytämme nii-

tä viestintäkanavia, jossa tavoittelemamme kohde-

ryhmä on. Viestimme jäsenillemme yhdistyksen toi-

minnasta avoimesti ja innostavasti, ja kuuntelemme 

tarkasti jäsentemme tarpeita ja toiveita. Yhdistyksen 

jäsenviestintä vastaa moninaisten jäsentemme tarpei-

siin: otamme huomioon adoptiopolun eri vaiheissa 

kulkevat ja nuorisojäsenet.

Varainhankinta - Vastinetta 
rahalle

Viestintä – Kuuntelija, keskustelija ja 
avauksien tekijä

Yhdenvertaisuus
Tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa adoptioperheet ovat 

tasa-arvoisessa asemassa muihin lapsiperheisiin nähden. 

Päämääränämme on vähentää perheiden asuinpaikkakun-

nasta riippuvaa eriarvoisuutta palveluiden suhteen. Valta-

kunnallisena vertaistukijärjestönä tarjoamme ja lisäämme 

tuki- ja vertaisverkostoa ympäri Suomen niin adoptoiduil-

le kuin adoptiovanhemmille. 

Arvot
Rohkeus
Vahvuutemme on rohkeudessa kokeilla ja tehdä uusia asioita, ottaa kantaa sekä nostaa esille epäkohtia. 

Notkeus toiminnassa ja nopea reagointikyky luovat pohjan ajassa kiinni olevalle yhdistykselle, joka kuun-

telee jäseniään. 

Ilo
Lapset ovat iloinen asia ja adoptio yksi hieno tapa perheellistyä mui-

den joukossa. Haluamme luoda yhteiskuntaa, jossa adoptiosta per-

heellistymisen muotona puhutaan positiiviseen ja iloiseen sävyyn. 

Perheellistyminen on aina iloinen ja onnellinen asia. 


