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Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen 

jatkui Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksen myötä. Yleisavustus saatiin toista kertaa, 

ja sen suuruus oli 71 000 euroa. Helsingin kaupunki antoi 1000 euron avustuksen 

opetushenkilöstön kouluttamiseen. Lisäksi saatiin yksityishenkilöltä 1500 euron lahjoitus 

toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen toiminta tavoitti hyvin eri puolilla Suomea asuvat 

jäsenperheet ja heidän kanssaan työtä tekevät ammattilaiset. Yhdistyksellä oli 

toimintavuoden aikana 200 yksittäistä tapahtumaa ja tilaisuutta, joista 73 prosenttia oli 

muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Yhdistyksessä työskenteli kokopäiväinen 

toiminnanjohtaja ja osapäiväinen suunnittelija. Aktiivisia vapaaehtoisia yhdistyksen 

toiminnassa oli noin 70. 

 

 Yhdistys piti 12.5.2009 ylimääräisen vuosikokouksen, jossa hyväksyttiin uudet säännöt. 

Uudet säännöt vahvistettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 17.7.2009. Suurimmat 

muutokset olivat hallituksen jäsenten toimikauden muuttaminen kalenterivuoden mittaiseksi 

ja siirtyminen kahden jäsenkokouksen käytäntöön aiemman yhden sijasta. Ensimmäinen 

uuden säännöstön mukainen syyskokous pidettiin 7. marraskuuta 2009. Yhdistyksen 

toimisto sijaitsi Helsingin keskustassa, Mikonkadulla. 

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on vakiintunut noin 3000 jäseneen. Vuoden 2009 lopussa jäseniä 

oli 2923. Adoptioitten määrän vähenemisellä on jonkin verran vaikutusta jäsenkasvulle. 

Vuonna 2009 jäsenmäärää vähensi se, että jäsenten erottamiskäytäntöä nopeutettiin. 

  

Vertaisryhmätoiminta jatkui ympäri Suomen. Yhteensä yhdistyksellä oli 38 vertaisryhmää 

27 paikkakunnalla ja kaksi eri maiden adoptioiden ympärille keskittynyttä maaryhmää sekä 

internetissä toimivia keskustelu- ja edunvalvontaryhmiä. Edunvalvontatoiminnassa 

merkittävä virstanpylväs saavutettiin, kun yhdistys hyväksyttiin mukaan adoptiolain 

muuttamista valmistelevaan työryhmään. Yhteistyötä muiden adoptiotahojen kanssa niin 

ikään jatkettiin. Syyskuussa hallituksen puheenjohtaja osallistui Nordic Adoption Councilin 

kaksipäiväiseen kokoukseen Islannissa.    

 

Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöt 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa 28.3.2009 yhdistyksen hallitukseen valittiin vuodelle 2009 

kahdeksan jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Uusia näistä oli viisi. Hallituksen toimikausi 

päättyy 31.12.2009. 

 

 Järjestäytymiskokouksessaan hallitus jakoi tehtävät seuraavasti: 

 

 Hannele Lindell, Kirkkonummi puheenjohtaja    

 Emilia Männistö, Espoo  varapuheenjohtaja 

 Micaela Thorström, Espoo  sihteeri, uusi 

Reetta Kurjonen, Hollola  jäsen, uusi 

Sari Pentikäinen, Helsinki  jäsen    

 Pauliina Pulkkinen, Helsinki jäsen, uusi 

 Antti-Heikki Suoninen, Helsinki jäsen, uusi 

 Päivi Suutari, Tuusula  jäsen, uusi 

Eeva-Liisa Heinranta, Kerava varajäsen 



 Auni Särkkä, Espoo  varajäsen   

  

Rahastonhoitajaksi valittiin Tommy Uhtio. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Esa-

Pekka Luokkamäki Seinäjoelta ja varatilintarkastajaksi Lena Jolkkonen Espoosta.  

 

Tommy Uhtio lopetti rahastonhoitajana 31.3.2009, ja hänen tilalleen hallitus valitsi 

kilpailutuksen jälkeen Acapella Oy:n 1.4.2009 lähtien.   

 

Yhdistyksen syyskokouksessa 7.11.2009 yhdistyksen hallitukseen valittiin vuodelle 2010 

kahdeksan jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Näistä uusia oli kaksi. 

 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus jakoi tehtävät seuraavasti: 

 

 Hannele Lindell, Kirkkonummi puheenjohtaja    

 Sari Pentikäinen, Helsinki  varapuheenjohtaja 

 Pauliina Pulkkinen, Helsinki sihteeri 

 Suvi Aarnio, Parainen  jäsen, uusi 

Kati Nordlund-Luoma, Pori jäsen, uusi 

Antti-Heikki Suoninen, Helsinki jäsen 

 Päivi Suutari, Tuusula  jäsen 

Micaela Thorström, Espoo  jäsen 

Eeva-Liisa Heinranta, Kerava varajäsen 

Reetta Kurjonen, Hollola  varajäsen 

 

Rahastonhoitajana jatkaa Acapella Oy. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Esa-Pekka 

Luokkamäki Seinäjoelta ja varatilintarkastajaksi Lena Jolkkonen Espoosta.  

 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Anu Uhtio oli perhevapaalla. Hänen sijaisenaan toimi Seija 

Poikonen. Työ oli kokopäiväinen. Suunnittelijan osapäiväistä tehtävää hoiti Elina Mieho-

Suoninen. Joulukuussa yhdistyksellä oli Innofocuksesta harjoittelijana Sari Stirkkinen. 

 

Jäsenistö Toimintavuoden alkaessa jäseniä oli 3025 ja toimintavuoden päättyessä yhdistyksellä oli 

2923 jäsentä. Yhdistykseen liittyi 227 uutta jäsentä. Ensimmäistä kertaa yhdistyksen 

historian aikana jäsenmäärä väheni 102 henkilöllä. Tulosta kuitenkin vääristää se, että 

toimintavuonna jäsenrekisteristä poistettiin aiemman yhden vuoden sijasta kahden vuoden 

ajalta maksun maksamatta jättäneet. Vuosien 2007 ja 2008 jäsenmaksun maksamatta 

jättämisen perusteella erotetuksi tuli 12 ja vuoden 2008 jäsenmaksun maksamatta jättämisen 

perusteella 156 henkilöä.  

 

Kokoukset  Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.3.2009 yhdistyksen toimistolla Helsingissä. 

Kokouksessa oli läsnä 11 yhdistyksen jäsentä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 

seitsemän kertaa. Lisäksi pidettiin kolme sähköpostikokousta.  

 

Ylimääräinen jäsenkokous pidettiin 12.5.2009. Kokous vahvisti yhdistykselle uudet säännöt. 

Kokouksessa oli läsnä yhdeksän yhdistyksen jäsentä. Uuden sääntöjen mukainen 

ensimmäinen syyskokous pidettiin 7.11.2009. Kokouksessa oli läsnä 10 yhdistyksen jäsentä. 

   

Tiedotustoiminta  

Yhdistys julkaisi jäsenlehteään neljä numeroa. Lehdessä julkaistiin asiantuntija-artikkeleita 

adoptiolasten kasvatuksen erityiskysymyksistä ja tiedotettiin adoptiotapahtumista. Kukin 

adoptiopalvelunantaja piti vuorollaan palvelunantajan palstaa, jossa se kirjoitti omasta 

toiminnastaan. Yhdistyksen jäsenet kirjoittivat lehteen omista kokemuksistaan 

adoptiovanhempina ja -odottajina. Lehden sisältö oli vapaaehtoisvoimin tuotettua lukuun 

ottamatta toiminnanjohtajan työpanosta. Lehden ensimmäisen numeron aiheena oli 



adoptioperheen jaksaminen. Toisen aiheena oli lastenkulttuuri, kolmannen aiheena olivat 

adoptoidun läheiset ja viimeisen maailmakatsomukset. Lehden painos oli 2000 – 2300 

kappaletta.  

 

Yhdistys jatkoi Raha-automaattiyhdistyksen tuella suunnittelemansa adoptioperheiden 

tietopaketin toimittamista ja siitä tiedottamista uusille adoptiovanhemmille. Pakettia myytiin 

omakustannushintaan vuoden aikana 27 kappaletta ja päivityssivuja paketin aiemmin 

tilanneille 1 kappale.  
  

Yhdistyksen internetsivuilla oli vuonna 2009 yhteensä 31421 yksittäistä käyntiä 71 eri 

maasta. Yksittäisiä kävijöitä oli 16398. Yksittäisiä sivuston näyttökertoja oli 89 713. Neljä 

suosituinta sivua olivat tietoa adoptiosta, linkit, etusivu ja tilattavien tuotteiden esittely. 

Yleisimmin sivustolle tultiin google-hakukoneen kautta (52 %), suoraan (28 %) ja 

Interpedian sivujen kautta (3%). Yleisimmin käytettyjä hakusanoja olivat adoptioperheet, 

adoptio ja adoptioperheet ry.  

 

Sivujen avulla yhdistys tiedotti toiminnastaan, eri adoptiotahojen järjestämistä 

tapahtumisista sekä tehosti jäsenhankintaansa ja helpotti tilausten käsittelyä. Sivujen 

sisältämää yleistä adoptiotietoutta on pyritty kaiken aikaa lisäämään myös adoptioperheiden 

läheisten, eri ammattiryhmien, opiskelijoiden ja median käytettäväksi.  

 

 



 

 Adoptioperheet ry:n internetsivustojen käyttäjätilastoja 

 

 

 

Toiminnanjohtaja ja hallituksen edustajat esittelivät adoptiota tiedotusvälineissä ja 

adoptiosta kirjoitettiinkin runsaasti sekä aikakauslehdissä että sanomalehdissä ympäri 

maata. Muun muassa Helsingin Sanomat julkaisi adoptiotahojen yhteisen adoption etiikkaa 

koskevan kirjoituksen. Adoptiosta ja adoptiolasten asemasta annettiin tietoa myös 

tutkimuskäyttöön.  

 

Yhdistyksen kirjastoa käyttivät sekä jäsenet että opiskelijat. Sieltä lainattiin yhteensä 39 

kirjaa.  



Yhdistys jatkoi neuvola- ja kouluterveydenhoitajille suunnatun oppaan laatimista. 

Opastyöryhmä koostui adoptiota ja terveydenhuoltoa tuntevista ammattilaisista ja 

vapaaehtoisista. Suunnitelmissa on laatia opas myös opettajille. Oppaita varten saatiin 

vuoden 2009 lopulla 10 000 euron avustus Alfred Kordelinin säätiöltä.   

 

Ryhmät Vapaaehtoisten vetämät adoptioryhmät jatkoivat toimintaansa eri puolilla Suomea. Yhdistys 

tarjosi taloudellista tukea ryhmilleen luennoitsijaa tai muuta järjestettyä toimintaa varten. 

Tuki vaihteli 30 eurosta 200 euroon. Tukea myönnettiin myös tilavuokriin. 

 

Ryhmänvetäjille järjestettiin syyskuussa koulutus- ja virkistystilaisuus. Tilaisuus toimi 

vertaistukiverkostona, jossa käytiin läpi ryhmien kuulumisia. Puhumassa tilaisuudessa olivat 

vieraileva tutkija Heidi Ruohio Väestöliitosta ja aikuinen adoptoitu Reetta Kurjonen. 

Tilaisuudessa oli 10 ryhmänvetäjää ja kaksi hallituksen jäsentä.  

 

Uusia vertaistukiryhmiä perustettiin eri puolille maata 6, ja vuoden 2009 lopussa 

yhdistyksellä oli 38 vertaisryhmää 27 paikkakunnalla. Uusina ryhminä aloittivat Oulun 

Kiinakerho ja Länsi-Turunmaan ryhmä. Pohjoisen Keski-Suomen alueella toiminut ryhmä 

lopetti, ja tilalle perustettiin uusi ryhmä Jyväskylään. Muita uusia ryhmiä olivat Isompana 

adoptoitujen ryhmä Helsingissä ja Tampereen seudun Etelä-Afrikka-perheet. Salon ryhmä 

eriytyi omaksi ryhmäkseen Salo-Somero-Forssa -ryhmästä, jota vetäjät yrittivät edelleen 

pitää pystyssä. Seinäjoen seudun Aasia-ryhmä laajensi toimintansa koskemaan kaikkia 

ulkomaan adoptioperheitä. Järvenpää-Kerava-Tuusula -ryhmä laajensi toimintansa 

ulottumaan koko Keski-Uudenmaan alueelle. Ryhmistä lopettivat toimintansa Porin 

sählykerho ja Tampereen adoptioperheiden aamupäiväkerho. Turun seudun 

esimurrosikäisten ryhmää yritettiin edelleen käynnistää, mutta ryhmä ei käynnistynyt. 

Rauman ryhmä etsi uuta vetäjää eikä päässyt kokoontumaan kertaakaan vuoden aikana 

vetäjän puuttumisen vuoksi. 

 

Internetin keskustelupalstalla toimi kotimaasta adoptoineiden ryhmä ja eronneitten 

adoptiovanhempien ryhmät sekä keskusteluryhmät kotimaan ja yleisestä edunvalvonnasta 

kiinnostuneille ja tapahtumien suunnitteluun orientoitunut ryhmä. Facebookissa toimineessa 

yhdistyksen keskusteluryhmässä oli 193 jäsentä.  

 

Uutena ryhmätoimintamuotona yhdistykseen liittyi kaksi eri maiden adoptioiden ympärille 

keskittynyttä maaryhmää, Kiina-maaryhmä ja Etelä-Afrikka -perheet. 

 

Ryhmien toiminta: 

 

Esimurrosikäisten ryhmä kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Osallistujia oli paikalla 

enimmillään 9, keskimäärin viisi, ja kaksi ryhmänvetäjää. Ryhmässä keskusteltiin 

murrosikää lähestyvien nuorten ja heidän vanhempiensa huolista. Ryhmässä kävi 

vierailemassa Väestöliitosta Maija Lehtikangas ja Ulvojista Pirkko Päivärinta-Timgren. 

 

Etelä-Karjalan ryhmä kokoontui Seurakunnan kerhotilassa Lappeenrannassa. 

Kokoontumisia oli kaikkiaan neljä. Osallistujia tapahtumaa kohti oli keskimäärin aikuisia n. 

10 ja lapsia n. 5. Tilaisuuksissa ei ollut mitään erityistä ohjelmaa, vaan vapaamuotoista 

keskustelua. 

 

Etelä-Kymenlaakson adoptioryhmä on tarkoitettu adoptioperheille ja odottajille. Ryhmä 

kokoontui viime vuonna Helilän päiväkodin tiloissa, Kotkassa, viisi kertaa. Lisäksi 

toukokuussa adoptioperheet tekivät yhteisen reissun kylpylä Flamingoon Kotkan sijais- ja 

tukiperheiden kanssa. Joulukuussa samaiset ryhmät pitivät yhteistä pikkujoulua 

Tonttukoulun merkeissä. Tapaamisissa on ollut keskimäärin 10 aikuista ja 9 lasta. 

 



 

Etelä-Savon ryhmä kokoontui 10 kertaa. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla vietettiin 

kiinalaista uutta vuotta. Kesällä tehtiin retki Kouvolan Tykkimäelle. Lokakuussa oli 

vuorossa vierailu Pieksämäelle Keski-Savon ryhmään. Joulukuussa osallistuttiin 

Monikulttuurikeskus Mimosan järjestämään pikkujouluun. Ryhmän keskeisenä 

toimintamuotona oli yhteinen keskustelutilaisuus ja lapsille mahdollisuus leikkiä yhdessä. 

Osallistujia oli keskimäärin 4 aikuista ja 2 lasta. 

 

Harjavallan seudun ryhmä on kokoontunut viime vuonna 9 kertaa. Osallistujia on ollut 

keskimäärin 30, joista aikuisia 18 ja lapsia 12. Kokoontumiskerroilla on keskusteltu 

adoptioperheitten arjesta, hankaluuksista ja iloista. Ryhmä on siis puhtaimmillaan 

vertaistukiryhmä. 

 

Imatran adoptiokerhon toiminta vuonna 2009 oli kevään ajan säännöllistä, mutta syksyllä 

toimintaa haittasi kokoustilan menettäminen. Ryhmä kokoontui kuitenkin pääsääntöisesti 

kerran kuukaudessa, yhteensä 8 kertaa vuoden aikana. Toimintana oli vertaistuki- ja 

virkistystoimintaa. Kuusi aikuista ja kuusi lasta kokoontuivat säännöllisesti, ja yksi aikuinen 

ja kaksi lasta satunnaisesti joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 18.00-20.00 

Imatran seurakunnan tiloissa kevään aikana. Mukana oli sekä adoptionhakijoita ja äitejä 

lapsineen, satunnaisesti myös kaksi isää.  

 

Isompana adoptoitujen lasten vanhempien ryhmä aloitti toimintansa. Se kokoontui kaksi 

kertaa yhdistyksen toimistolla. Paikalla oli keskimäärin viisi aikuista.   

 

Joensuun seudun adoptioryhmä kokoontui viime vuonna kuusi kertaa Hukanhaudan srk-

talolla ja kerran olimme ratsastamassa ja nauttimassa kiinalaisesta ruuasta Joensuun 

Hammaslahdessa. Osallistujia on ollut vaihtelevasti 0-20 henkilön välillä. 

 

Kainuun ryhmällä kokoontumisia vuoden aikana oli vain yksi, kävijöitä 8 aikuista, 6 lasta. 

 

Kanta-Hämeen Kiinaryhmä toimii Turengissa Mannerheimin lastensuojeluliiton tiloissa.  

Ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa kahvittelun ja keskustelun merkeissä. Lapsille oli 

järjestetty leikkikaluja ja piirustus- sekä askartelu-mahdollisuus. Tapaamisia oli vuoden 

2009 aikana kaikkiaan 9 kertaa. Ryhmän tapaamisille on ollut edeltä sovittu vaihteleva 

teema. Aiheina on olleet mm. isyys, erilaisuus vanhempana/lapsena, kesälomakohteet ja –

suunnitelmat lapsiperheiden näkökulmasta sekä vanhemmuus vanhemmalla iällä. Aiheiden 

tiimoilta on syntynyt aina vilkasta keskustelua. Syyskuussa ryhmä kokoontui Aulangon 

kylpylässä ja sen jälkeen ryhmä meni syömään kiinalaiseen ravintolaan. Keskimäärin 

tapaamisissa kävi mukana noin 10 aikuista ja 10 lasta. Ryhmään kuuluu 22 aikuista ja 23 

lasta, sekä odottavia perheitä että perheitä, joissa on jo yksi tai useampi adoptoitu tai 

biologinen lapsi. 

 

Keski-Savon ryhmällä kokoontumiskertoja oli vuonna 2009 kuusi. Keskimääräisesti 

kävijöissä oli aikuisia seitsemän ja lapsia yksitoista. Ryhmä on suunnattu jo adoptoineille 

perheille ja myös odottaville perheille. Ryhmä pääasiassa retkeilee. Sydäntalvella se 

vuokraa tilat Pieksämäen kaupungilta. Syksyllä ryhmän vieraana kävi Etelä-Savon 

adoptioperheiden ryhmä.  

 

Keskisen Uudenmaan, aiemmin Keski-Uudenmaan ryhmä kokoontuu Järvenpään keskustan 

liepeillä MLL:n Keltasirkussa. Kokoontumisia oli syksyn aikana kolme ja samoin keväällä 

kolme, eli yhteensä kuusi. Syksyn viimeinen tapaaminen järjestettiin Pikkujoulujen 

merkeissä ja kevät päätettiin grillajaisiin. Ryhmä perustuu vertaistukeen ja ohjelmassa on 

vapaata keskustelua nyyttäriperiaatteella toteutettujen kahvien merkeissä. Mukana on 



yleensä ollut 4-6 perhettä, noin 5-7 aikuista ja noin 8-10 lasta. Useimmilla kävijäperheillä 

on ainakin yksi lapsi. Joskus mukana on myös odottajia. 

 

Keski-Suomen adoptioperheet aloitti uutena ryhmänä toimintansa maaliskuussa. Ryhmä 

kokoontui 2009 vuoden aikana 7 kertaa. Tapaamisissa oli läsnä keskimäärin 6 aikuista/kerta 

ja 4 - 6 lasta/kerta.  

 

 
Kuva: Katariina Kallio-Muuraiskangas 

 

 

Kokkolanseudun adoptiolasten kulttuuri- ja monitoimikerho kokoontui vuonna 2009 neljä 

kertaa. Äitien illan tapaamisessa oli 8 äitiä ja odottajien tapaamisessa 21 henkeä. Retki 

eläinpuistoon houkutteli 25 henkeä ja  pikkujoulu 30 henkeä. Ryhmässä kerrotaan 

kuulumisia ja vaihdetaan kokemuksia sekä syödään tai kahvitellaan. Lapset leikkivät 

keskenään. Odottajille järjestetyssä illassa alustajana oli Interpedian tiedottaja Terhi Collin. 

Pikkujoulussa esiintyivät tänä vuonna Tiernapojat, ja lapset saivat pienen lahjat kerholta. 

 

Kotimaasta ensimmäistä lastaan odottavien ryhmä tapaa vertaistuen ja ruokailun merkeissä 

eri puolilla Helsinkiä. Ryhmässä käy säännöllisesti 6 henkilöä, ja sillä oli 3 tapaamista 

vuonna 2009. 

 

Kouvolan seudun ryhmä on tarkoitettu sekä perheille, joissa jo adoptiolapsia että niille, 

jotka vasta harkitsevat adoptiota tai odottavat lasta. Ryhmä tapasi MLL:n toimistolla 

Kouvolan Kellomäessä kevätkaudella viisi kertaa ja lisäksi järjestettiin Kiinankielen 

kielikylpykerhoa neljä kertaa. Syyskaudella ryhmä tapasi yhteensä neljä kertaa. Aikuiset 

keskustelevat ajankohtaisista adoptioon liittyvistä asioista kahvikupin ääressä ja lapset 

leikkivät käyden välillä mehulla ja piparilla. Tammikuun tapaamisessa vieraana olivat 

Kouvolan perheoikeudellisen asioiden yksiköstä johtava lastenvalvoja Maritta Nurmiranta 

ja lastenvalvoja Annukka Kartio. He kertoivat tämänhetkisestä adoptioneuvontatilanteesta ja 

siihen kuntaliitosten myötä tulleista muutoksista. Helmikuussa aiheena oli 

sijaisvanhemmuus. Samassa kuussa järjestettiin myös yhdet vauvakutsut. Ensimmäisenä 

adventtina ryhmäläiset enkeleiksi pukeutuneina osallistuivat jo perinteiseksi 

muodostuneeseen MLL:n järjestämään Enkelikirkkoon. Joulukuussa vietettiin pikkujoulua. 

Tapaamisissa oli 1 – 16 aikuista, keskimäärin 7/kerta, ja 2 – 9 aikuista, keskimäärin 4 /kerta. 

 

Kouvolan seudun ryhmän yhteydessä toimiva kiinankielen kielikylpykerho lapsille 

perheineen kokoontui MLL:n toimistolla kevään aikana 4 kertaa kiinalaisen vaihto-oppilaan 

Pei Jenin johdolla. Kerhossa oli 5 – 7 osallistujaa (8/kerta). 

 

Lapin adoptioperheet kokoontuivat vuonna 2009 yksitoista kertaa. Ryhmän kokoontuu 

Rovaniemellä Mannerheimin lastensuojeluliiton perhetoimintakeskuksessa. Tapaamisissa 

oli mukana keskimäärin 10 aikuista ja 9 lasta. Kaikkiaan ryhmän listoilla oli vuonna 2009 

16 perhettä. Ryhmä on avoin ja toiminta on vapaata. Useimmiten tapaamisissa vanhemmat 

vaihtavat kuulumisia ja lapset leikkivät keskenään. Keväällä ryhmässä oli yhden 

adoptioäidin vetämänä theraplay-hetki. Kesäkuun ja joulukuun tapaamiset olivat myös 

erikoiskertoja: kesäkuussa tehtiin luontoretki Kuninkaan laavulle ja joulukuussa vietettiin 



pikkujouluja Napapiirillä Joulupukin pääpostilla. Syksyllä pohdinnan alla oli julkisuuden 

saaminen. Sen vuoksi ryhmä teki blogi-sivuston.  

 

Lauantai-Caisa jatkoi toimintaansa Helsingissä. Ryhmä oli adoptioperheille ja hakijoille 

avoin ryhmä. Siinä oli keskimäärin 15 kävijää, puolet aikuisia ja puolet lapsia. 

Vähimmillään kävijöitä oli 10 ja enimmillään 34, ja joskus ryhmässä kävi osallistujia eri 

puolilta Suomea. Ryhmä tavoitti myös yksinadoptoineita. Jokaisen kerran jälkeen ryhmä 

kävi yhdessä syömässä illallisen alakerran ravintolassa. Ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa, 

joista yksi kerta oli samalla yhdistyksen kustantaman lastenkirjan julkaisemistilaisuus.  

 

Loppi-Vihti-Karkkila -adoptioryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä 9 kertaa. 

Tapaamisissa oli keskimäärin 12 aikuista ja 7 lasta. Kaikki tapaamiset olivat "tavallisia" 

adoptioryhmätapaamisia. 

 

Länsi-Turunmaan ryhmä aloitti uutena ryhmänä syksyllä. Se kokoontui toimintavuoden 

aikana kolme kertaa.Ryhmässä oli keskimäärin 10 aikuista ja kahdeksan lasta. Ryhmän 

ensimmäinen  tapaaminen oli leikkipuistossa, muut perheitten kodeissa, kahvittelun, juttelun 

ja leikkimisen merkeissä.  

 

Murrosikäisten adoptiolasten vanhempien ryhmän lapset ovat kohta kaikki aikuisia. 

Olemme kuitenkin päättäneet jatkaa kokoontumisia jatkossakin. Vuonna 2009 tapaamisia 

oli kolme. Osallistujia oli keskimäärin seitsemän. Yhdellä tapaamisella vieraana oli 

adoptoitu nuori aikuinen, joka kertoi omia kokemuksiaan. 

 

Oulun seudun adoptioperheiden kuukausitapaamisia oli keväällä kolme ja syksyllä kaksi 

kertaa. Tapaamisissa kävi kevään aikana yhteensä 13 aikuista. Lapsia tapaamisissa oli 8. 

Marraskuussa Reetta Kurjonen piti koulutustilaisuuden. Tilaisuudessa mukana oli 8 aikuista. 

Joulukuussa olivat pikkujoulut, joihin saapui11 aikuista ja 7 lasta. 

 

Oulun seudun Kiinakerhossa oli keskimäärin 4 - 5 kävijää keskimäärin. Kokoontumiskertoja 

oli 8. Kiinaa opetettiin lapsille. Opettajana toimi Xiong Xiaowen.  

 

Pohjois-Savon adoptioryhmä kokoontui Tarinatuvalla Siilinjärvellä vuonna 2009 kolme 

kertaa vapaamuotoisen seurustelun merkeissä. Yksi kokoontuminen oli Antikkalan 

laskettelurinteellä Kuopiossa ulkoilun ja makkaranpaiston merkeissä. Tapaamisiin helmi-, 

touko-, syys- ja marraskuussa osallistui noin yhteensä 130 henkeä, joista noin 75 aikuista ja 

55 lasta. Suurimman suosion saavutti jälleen pikkujoulu joulupukkeineen. Tapaamisessa oli 

noin 30 - 40 henkeä. Tapaamisissa vaihdettiin kuulumisia, saunottiin ja toivotettiin 

tervetulleeksi mukaan toimintaan monta uutta osallistujaperhettä vuoden aikana. Vuoden 

kohokohtia olivat ne, kun odottajaperheet saivat perheenlisäystä. Tapaamisiin on 

osallistunut myös perheiden isovanhempia ja muita sukulaisia.  

 

Porin seudun ryhmä on kokoontunut vuoden aikana seitsemän kertaa. Vanhempia on ollut 

tapaamisissa noin viidestä seitsemään ja lapsia noin viisi. Yksi kerroista oli psykologi Päivi 

Ylikosken luentokerta. Luennon aiheena oli traumaattisen taustan vaikutus perheeseen. 

Kesällä oli adoptioperheiden tapaaminen Pellehermannin puistossa Kirjurinluodossa. 

Tapaamiskertojen sisältö on ollut lähinnä kuulumisten vaihtoa kahvikupin äärellä; 

adoptiolapsen päivähoitoon ja kouluun liittyviä asioita. Lapsilla vapaata leikkiä ja videon 

katselua sekä palvelutalon vanhuksien tapaamista. Tapaamispaikkamme on erittäin viihtyisä 

vanhusten palvelutalon ruokasali; kahden adoptioäidin työpaikka. 

 

Päijät-Hämeen adoptioperheet tapasivat vuoden 2009 aikana kerran kuukaudessa, talvella 

Multicultissa ja kesällä Launeen perhepuistossa. Paikalla on keskimäärin 10 perhettä/kerta. 



26.4.2009 aktiiviset perheet esittelivät Adoptioperheet ry:n toimintaa Lahden 

Mahdollisuuksien torilla, jossa ryhmä on ollut useita vuosia mukana. 

 

Salo-Somero-Forssa-ryhmä muutti nimeään Somero-Forssa-ryhmäksi, sillä Salon seudulle 

perustettiin uusi ryhmä. Ryhmässä ei kuitenkaan riittänyt kävijöitä, ja vetäjät päättivät 

lopettaa sen vuoden 2010 alussa.  

 

Salon adoptioperheiden ryhmä kokoontui 5 kertaa toimintavuoden aikana Salon avoimessa 

päiväkodissa. Tapaamiset olivat vapaamuotoisia rupattelu- ja leikkihetkiä. Tarjolla oli 

kahvia ja leivonnaisia. Aikuisia kokoontumisissa oli 4 – 20 (keskimäärin 11/kerta) ja lapsia 

3 – 16 (keskimäärin 9/kerta). Kolme tapaamista jouduttiin perumaan osallistujapulan 

vuoksi. Eniten kävijöitä oli ensimmäisen kokoontumisen ohella joulujuhlassa ja 

perheretkellä.  

 

Seinäjoen seudun ulkomailta adoptoineiden ryhmä vuoden alusta laajeni ulkomailta 

adoptoineiden ryhmäksi, mikä lisäsi lasten synnyinmaakirjoa erityisesti Afrikan maihin. 

Kokoontumisia oli kerran kuussa 9 kertaa. Pääsääntöisesti kokoontumispaikkana oli 

Toimintojen talo Seinäjoella. Tapaamisissa oli läsnä keskimäärin 6 - 9 aikuista ja saman 

verran lapsia. Ryhmässä askarreltiin, leivottiin Seinäjoen Martat ry:n opastuksella, tehtiin 

retkiä, piirreltiin, tutustuttiin tyypillisiin kiinalaisiin koriste-esineisiin ja niiden käyttöön. 

Pikkujoulua vietettiin Itämäen talossa. Joukko Afrikasta lapsen adoptoineita ryhmän jäseniä 

järjesti valtakunnallisen Afrikka-tapaamisen Piispalan leirikeskuksessa Kannonkoskella. 

 

Tampereen adoptioperheiden aamupäiväkerho kokoontui viisi kertaa vuoden 2009 keväällä. 

Pyynikin seurakuntatalossa. Toukokuussa ryhmäläiset tekivät kevätretken Pyynikin 

Näkötornille, jossa he ulkoilivat ja söivät Pyynikin Näkötornin Kahvilan munkkeja. 

Kevätretkellä oli 15 aikuista ja 14 lasta. Aamupäiväkerhon kokoontumisissa oli keskimäärin 

11 aikuista ja 10 lasta. Lasten ikä oli 3 kk – 5 v. Kerho alkoi alkuhartaudella, jossa olivat 

mukana aikuiset ja lapset. Tarjoilun jälkeen lapset leikkivät ja aikuiset keskustelivat. 

Helmikuussa kerhossa vietettiin ystävänpäivää. Aamupäiväkerhon toiminta päätettiin 

lopettaa, koska suurin osa kerholaisista aloitti päivähoidon.  

 

Tampereen seudun adoptio-odottajat kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, 5 keväällä ja 5 

syksyllä. Keväällä kävijöitä oli keskimäärin 12/ kerta, syksyllä 7 - 8/kerta. Pienin 

kävijämäärä vuoden aikana 4, suurin 22. Ryhmässä kävi pääasiasiassa aikuisia, lapsia oli 

paikalla vain kolmella kerralla, jolloin juuri lapsen saaneet entiset ryhmäläiset olivat 

kertomassa hakumatkastaan. Ryhmä toimii vertaisryhmä, jossa jaetaan kokemuksia ja 

kuulumisia lähinnä keskustellen.  

 

Tampereen seudun adoptioperheet kokoontui 8 kertaa ja järjesti sen lisäksi 3 muuta 

tapahtumaa. Kävijämäärä oli 15 – 55 aikuista ja 8 – 22 lasta. Tapaamiset on tarkoitettu 

kaikille adoptio- ja odottajaperheille Pirkanmaan alueella. Tapaamisissa oli lähes aina 

jotakin ohjelmaa esim. maateemoja, juhlia, teema-askartelua, laululeikkejä, temppurata. 

Adoptioaiheinen luento ja saunailta järjestettiin 7.2., Venäjä-maateema 26.4. ja Kolumbia-

maateema 24.5. Kevätkarkelot olivat 29.3, naisten saunailta 10.6., perheiden illanvietto 4.9., 

syysretki 20.9. ja joulujuhla 13.12. Joulujuhlassa paikalla oli 78 henkilöä. 

 

Tampereen seudun Etelä-Afrikka-perheet kokoontuivat sunnuntaisin 6.9. Seurakuntien 

talolla, 11.10. Kalevan kirkolla ja 13.12. joulujuhlassa yhdessä Raholan adoptioporukan 

kanssa Seurakuntien talolla. Etelä-Afrikka -perheiden tapaamiseen Salla Häkkinen oli 

valmistellut yhdessä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän monikulttuurisesta lapsityöstä 

vastaavan lastenohjaaja Leena Ahron kanssa Little Angels -kerhon. 6.9. ja 11.10. 

tapaamisissa oli vain kaksi perhettä. Marraskuulle suunniteltu kerho peruutettiin.  

Joulujuhlassa 13.12. Seurakuntien talolla olikin sitten jättimenestys: yli 80 osallistujaa. 



Ohjelmassa oli Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän nuorisomuusikko Matti Mäkisen alias 

Masa Koplan konsertti, kauneimpia joululauluja, joulupukin vierailu ja lahjojen jako, 

täytekakkuja ja herkkuja, leikkejä, aikuisten kohtaamisia ja nukketeatteri jouluevankeliumin 

tapahtumista lastenohjaaja Leena Ahron kanssa. 

 

Tampereen seudun Filippiinit-adoptioperheet kokoontuivat vuonna 2009 7 kertaa, 4 

keväällä ja kolme syksyllä. Aikuisia osallistujia oli paikalla10-15, lapsia suunnilleen saman 

verran. Vähimmillään osallistujia on ollut kolmesta perheestä ja enimmillään osallistujia on 

ollut noin kymmenestä perheestä. Ryhmässä oli kahvittelua ja keskustelua, ja lapsille oli 

hyvät leikkivälineet.  

 

Tampereen seudun Kiina-adoptioperheet kokoontuivat vuonna 2009 Messukylän 

seurakuntatalolla neljä kertaa. Tapaamisissa oli mukana perheitä 

kahdesta viiteentoista. Kevään ensimmäisellä kerralla kukin ryhmäläinen teki pizzaa 

leikkimisen ohessa, kevään toisella kerralla ryhmässä oli jätskibaari kaiken muun askartelun 

ja kaverien kanssa riehumisen viilennykseksi. Ryhmässä käy jonkin verran myös Suomessa 

asuvia kiinalaisperheitä. 

  

Thaipiiri järjesti helmikuussa ulkoilutapahtuman Etupellon asukaspuistossa, ohjelmassa oli 

mäenlaskua ja makkaranpaistoa. Paikalla oli 30 henkilöä. Toukokuussa oli ulkoilutreffit 

Kaivopuistossa, picnic. Lapset leikkivät ja pelasivat. Paikalla oli 30 henkilöä. 

Syyskuussa järjestettiin ulkoilutreffit asukaspuisto Etupellossa, lapsilla oli ohjelmassa 

leikkiä ja jalkapalloa, kahvit ja mehut. Paikalla oli 25 henkilöä. Marraskuun pikkujoulut 

Taivallahden leikkipuiston sisätiloissa sai paikalle 45 henkilöä. Tarjolla oli glögiä ja torttuja, 

ja ohjelmassa joululauluja ja lasten musiikkiesityksiä ja lahjojen jako. Ryhmän tavoitteena 

on saada kouluikäisetkin lapset viihtymään tapaamisissa, ja siksi ryhmä on valinnut 

tapaamispaikat, jotka tarjoavat liikunnalliset puitteet ja tapaamiset sujuvat pääosin ulkoilun 

merkeissä. Thaipiirin perinteisiin kuuluu että tilaisuudet ovat open house -henkisiä vapaita 

tilaisuuksia, joissa ihmiset tulevat ja menevät vähän oman aikataulunsa mukaisesti, ja 

rupatellaan samalla kun vahditaan lasten touhuja toisella silmällä. Ryhmällä ei ole yhteisesti 

vedettyjä keskusteluja, mutta ryhmä jossain määrin pyrkinyt lisäämään ryhmän tiiviyttä 

toivottamalla kaikki tervetulleeksi alussa, huomioimalla uudet kävijät jne.  

 

Turun adoptioperhekerho kokoontui vuonna 2009 yhteensä 10 kertaa. Mukana oli 

joka kerta keskimäärin 7 lasta ja 8 aikuista. Suurin osallistujamäärä oli 9 ja pienin 28.  

Ryhmän toiminta on ryhmäläisten toiveesta vapaamuotoista oleilua ja kahvittelua, lapset 

leikkivät keskenään. Huhtikuussa tehtiin jo perinteeksi muodostunut kevätretki, jossa 

patikoitiin läheisen ulkoilualueen lintutornille ja makkaranpaistolaavulle. Joulukuussa 

paistettiin lasten kanssa pipareita. 

 

Vaasan kaksikielinen ryhmä kokoontui keväällä kolme kertaa. Lapsia kokoontumisissa oli 

keskimäärin 8 ja aikuisia 9. Ryhmässä on vapaata oleskelua, keskustelua ja kahvittelua. 

 

Maaryhmät: 

Etelä-Afrikka -maaryhmä järjesti keväälle Etelä-Afrikka tapaamista. Ryhmässä oli mukana 

7 aikuista ja 7 lasta. Ryhmä kokoontui 17 kertaa. Päätapahtuma oli 17. - 19.7.2009 

järjestetty Etelä-Afrikka tapaaminen Piispalassa Kannonkoskella. Tapahtumaan osallistui 

lähes 60 Etelä-Afrikasta adoptoinutta perhettä, yhteensä 200 aikuista ja lasta. Tapaaminen 

alkoi perjantaina 17.7. ilmoittautumisella ja kirjavinkkauksella. Rantasauna oli lämpimänä, 

perheillä oli mahdollisuus uida ja saunoa. Lisäksi perhesaunan jälkeen miehille järjestettiin 

saunalla miesten ilta, saunomisen ja yhdessäolon merkeissä. Lauantaina 18.7. oli edelleen 

tarjolla kirjavinkkausta ja ilmoittautumisen ohessa aamupäivällä ja perjantaina saapuneille 

perheille vapaata ohjelmaa. Virallisempi osuus alkoi avajaisilla kello 12, jonka jälkeen 

perheterapeutti Marianne Takala luennoi otsikolla Onni löytyy arjesta, jonka jälkeen oli 



keskustelumahdollisuus luennon herättämistä ajatuksista pienissä ryhmissä. Iltapäivällä oli 

tilaisuus nähdä Suomi-Etelä-Afrikka -seuran elokuvaprojektin elokuva nimeltä Meidän 

omat elokuvat. Elokuvasta on sekä aikuisille että lapsille sopiva versio ja molemmat 

esitettiin tapahtumassa. Illalla vietimme afrikkalaista iltaa, joka aloitettiin afrikkalaisella 

illallisella, jonka jälkeen Etelä-Afrikan suurlähetystön tervehdyksen tapahtumaan toi 

Counsellor Mrs. Maharaj. Lopuksi tanssimme vielä tanssinopettajan opastuksella 

afrikkalaisten rytmien tahtiin. Ilta päättyi rantasaunalla naisten illan merkeissä saunoen ja 

jutellen. Sunnuntaina 19.7. Wilson Kirwa kertoi meille satujaan ja piti lopuksi koko perheen 

liikuntatuokion. Tapahtuma päättyi päätössanoihin ja ensi kesän tapahtuman järjestelijöiden 

esittelyyn. Lisäksi tapahtumassa oli myynnissä adoptioaiheista kirjallisuutta ja MUM's 

tuotteita. 

 

 
 

Etelä-Afrikka-perheiden tapaaminen Kannonkoskella. Kuva: Jari Korhonen 

  

Kiina-maaryhmän Kiina-tapaaminen 2009 järjestettiin Tampereella 8.-9.8.2009 Hotelli 

Rosendahlissa. Järjestävässä projektiryhmässä oli 7 aikuista sekä lukuisa vapaaehtoisten 

avustaja joukko paikan päällä. Tapahtuman suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2007. 

Tapahtuman osallistui yhteensä noin 800 aikuista ja lasta. Ohjelmassa oli kiina-aiheisia 

luentoja aikuisille ja ohjelmaa niin pienille kuin isoillekin lapsille. Illan kohokohtana oli 

mm. Sorin Sirkuksen esiintyminen osallistujille. 

 

Edunvalvonta 

 

Maamme adoptiotoiminnan kannalta merkittävin asia, adoptiolain kokonaisuudistaminen, 

aloitettiin keväällä 2009. Yhdistys on ollut osaltaan tuomassa esiin tarvetta nykyaikaistaa 

vuodelta 1985 peräisin ollut adoptiolaki. Adoptioperheet ry sai lakityöryhmään oman 

edustajansa. Jo aiemmin keväällä Suomessa hyväksyttiin laista osa, joka koski samaa 

sukupuolta olevien perheen sisäisiä adoptioita. Yhdistys jätti siitä oman lausuntonsa.  

 

Adoptioperheet ry vaikutti aktiivisesti adoptioperheitten perhe-etuuksien puolesta. 

Helmikuussa toimitettiin kansanedustajille sitä koskevan kannanoton. Keväällä yhdistyksen 

edustajat jättivät 1638 nimeä sisältäneen perhevapaita koskevan adressin sosiaali- ja 

terveysministeri ministeri Liisa Hyssälälle. Yhdistys muistutti myös kesällä 2009 

perustettua vanhempainvapaatyöryhmää perhevapaiden korjaustarpeesta. Työryhmälle ja 

sen puheenjohtajalle lapsiasiainvaltuutettu Maria Kaisa Aulalle lähetettiin tiedoksi viesti, 

jossa tuotiin esiin adoptioperheitä koskevat epäkohdat.  
 

Yhdistys otti kantaa kansalaisuuslakiin ja jätti lausunnon perustuslaki 2008 työryhmän 

mietintöön. 

 

Adoptioperheet ry oli mukana monissa muissakin lapsen asemaan vaikuttamaan pyrkineissä 

hankkeissa ja ryhmissä ja jätti kannanottoja ja lausuntoja adoptioperheitten ja adoptoitujen 

lasten aseman parantamiseksi.  

 



Vuoden lopulla yhdistyksen edustaja kutsuttiin Kelan perhe-etuuksien asiakasraatiin. 

 

Yhteistyötä tehtiin edunvalvonnassa erityisesti Suomen Monikkoperheet ry:n, Suomen 

Uusperheellisten liiton, Sateenkaariperheitten ja Yhden vanhemman perheiden liiton kanssa, 

joiden kanssa myös vierailtiin lapsiasianvaltuutettu Maria-Kaisa Aulan luona 

keskustelemassa yhdistysten ajankohtaisista edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä.  

 

Suurimpia saavutuksia toimintavuoden aikana oli adoptiotuen muuttaminen neliportaiseksi.  

 

Vuoden 2009 adoptionedistäjäksi valittiin ministeri Liisa Hyssälälle luovutetun 

perhevapaita koskevan nettiadressin allekirjoittaneet (1638 nimeä). 

     

   
 

Kuvat: Katariina Kallio-Muuraiskangas 

 

Muu toiminta  

 

 Yhdistys järjesti yhteensä 200 tilaisuutta ja ryhmätapaamista eri puolilla maata. Pääosa 

tilaisuuksista oli vapaaehtoisten ryhmänvetäjien järjestämiä. Ryhmien toiminnan lisäksi 

yhdistys järjesti tai yhdistyksen edustajat olivat mukana seuraavissa tilaisuuksissa ja 

tapahtumissa:  

 

8.1. Rasismi adoptioperheessä, Kiinnostaako adoptio -sarja, Tampere 

13.1. Maata meren alla ennakkoilta -elokuvaesitys, jäsentilaisuutena 

17.1. Kiinalaisen uudenvuoden juhlatapoja  

23.1. Educa-messut 

21.1  Educa-messut 

26.1. Monimuotoisten perheiden toiminnanjohtajat lapsiasianvaltuutetun vieraana 

27.1. Adoptioverkoston koulutus, Adoption etiikka 

4.2. Adoptiolapsen terveys, Kiinnostaako adoptio -luento Helsingissä  

10.2. Työlainsäädäntökoulutus/ toiminnanjohtaja 

28.2. Viivi-kirjan julkistaminen ja koululuento Kulttuurikeskus Caisassa 

2.3. RAY:n koulutus/ toiminnanjohtaja 

3.3. Etnisten suhteiden foorumi 9.30 -17 ja eduskunta 17.30/ suunnittelija  

5.3. Seminaari Lapsen oikeuksien toteutumisesta 12.30 -16.30 /suunnittelija 

13.3. Meistäkö adoptioperhe. Iltapäivä Interpedian adoptionhakijoille 

16.3. Adoptiolapsesta nuoreksi - asiaa adoptiolapsen koulunkäynnistä ja 

murrosiästä/Toiminnanjohtajan luento. Turku 

18.3. Vahke: Adoptiokeskusyhteistyöpäivä/ Toiminnanjohtaja, suunnittelija 

21.3. Adoptiokirjan julkistamistilaisuus ja kouluaiheinen luento. Oulu. 

28.3. Vuosikokous yhdistyksen toimistolla 

2.4. Tutustuminen Adoptioperheet ry:hyn ja illanvietto Vahke-koulutuksessa oleville. 

14.4. Trauman vaikutus adoptoidun ja hänen perheensä elämään. Monica Halisen luennon 1. 

osa.  

21.4. Trauman vaikutus adoptoidun ja hänen perheensä elämään. Monica Halisen luennon 2. 

osa.  

26.4. Mahdollisuuksien torille osallistuminen, Lahti. 
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28.4. Trauman vaikutus adoptoidun ja hänen perheensä elämään. Monica Halisen luennon 

3.osa.  

4.5. Adoptioneuvonta. Kiinnostaako adoptio -sarja. Tampere. Yhdessä Pelastakaa Lapset 

ry:n kanssa.   

12.5. Ylimääräinen jäsenkokous yhdistyksen toimistolla. Sääntöjen muuttaminen. 

23.5. Maailma kylässä 

24.5. Maailma kylässä 

26.5. Adressin luovutus ministeri Hyssälälle/puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, 

suunnittelija/joukko vapaaehtoisia 

4.6. Vahke: Adoptiokeskusyhteistyöpäivä/ Toiminnanjohtaja, suunnittelija 

1.9. Monimuotoisten perheitten toiminnanjohtajien tapaaminen, Turku 

3.9. Voivatko lapset Suomessa hyvin -seminaari /Suunnittelija 

3. - 5.9. Nordic Adoption Council, Islanti/ Hallituksen puheenjohtaja 

10.9. Lapsensa adoptioon luovuttaneen äidin näkökulma. Kiinnostaako adoptio -sarja 

12.9. Ryhmänvetäjien koulutus- ja virkistystapaaminen toimistolla 

17.9. Parisuhdepäivät 

18.9. Parisuhdepäivät  

19.9. Vierailu Tallinnan adoptiovanhempien tilaisuudessa, Oma pere -

yhdistys./Toiminnanjohtaja ja Reetta Kurjonen. 

21.9. Vahke-projektin loppuseminaari /Hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja 

23.9. Meistäkö adoptioperhe. Iltapäivä Interpedian adoptionhakijoille 

28.9. Lastensuojelun ytimessä. THL/Toiminnanjohtaja. 

10.10. Leikkien lähemmäs lastasi -luento 

15.10. Näkökulmia adoptioprosessiin. Kiinnostaako adoptio -sarja. 

17.10. Leikkien lähemmäs lastasi -ryhmä 

22.10. Lapsuuden ihmissuhdetrauma- ja dissosiaatio -seminaari./ Toiminnanjohtaja. 

23.10. Lapsuuden ihmissuhdetrauma- ja dissosiaatio -seminaari./ Toiminnanjohtaja. 

24.10. Leikkien lähemmäs lastasi -ryhmä 

28.10. Neuvolapäivät 

29.10 Neuvolapäivät 

31.10. Leikkien lähemmäs lastasi -ryhmä 

711. Syyskokous yhdistyksen toimistolla. 

7.11. Leikkien lähemmäs lastasi -palautekeskustelu 

12.11. Synnyinmaan merkitys kansainvälisesti adoptoidun elämässä. Kiinnostaako adoptio -

sarja. 

14.11. Avoimien ovien iltapäivä: Jani Toivola ja myyjäiset  

17.11. Talouden suunnittelu- ja neuvottelupäivät. STKL/ Toiminnanjohtaja 

18.11. Talouden suunnittelu- ja neuvottelupäivät. STKL/ Toiminnanjohtaja 

2.12. Adoptioperheet ry:n kaksikielinen koulutus Helsingin opetushenkilöstölle.  

10.12. Eheämpi elämä -projektin päätösseminaari/ Toiminnanjohtaja, suunnittelija 

 

 

Vertaistukea annettiin sähköpostin välityksellä ja puhelimella yhdistyksen toimistolta käsin 

sekä erilaisissa tapahtumissa.  
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Viivi tykkää koulusta -kirjan julkistamistilaisuus 

Kuvat: Hannele Lindell 

 

Yhteistyö Yhdistys teki tiivistä yhteistyötä kaikkien adoptiopalvelunantajien kanssa. Interpedia ry, 

Helsingin kaupunki ja Pelastakaa Lapset ry välittivät yhdistyksestä tietoa jäsenkunnalleen ja 

pitivät vuorollaan yhdistyksen jäsenlehdessä palvelunantajan palstaa. Yhdistys välitti tietoa 

palvelunantajista jäsenilleen liittämällä infopakettiin adoptiopalvelunantajien esitteet ja 

heidän julkaisemiaan lehtiä. 

   

Yhteiset Lapsemme ry tiedotti toiminnastaan yhdistyksen lehden ja internetsivujen kautta. 

Yhdistykset järjestivät yhdessä vertaistukiryhmän Turun alueen jäsenille. 

Adoptiokuraattorin kanssa oltiin yhteydessä ja tavattiin säännöllisesti vuoden mittaan. 

Yhdistys ohjasi perheet tarpeen niin vaatiessa kuraattorille. Myös tietoja ja kokemuksia 

adoptiosta, seminaareista ja tutkimuksista vaihdettiin adoptiokuraattorin kanssa 

säännöllisesti. Adoptiokuraattorin toiminnasta ilmoiteltiin yhdistyksen lehdessä ja 

kuraattoriesite liitettiin infokansioon. Toiminnanjohtaja Seija Poikonen edusti yhdistystä 

adoptiokuraattorin ohjausryhmässä.  

 

Vuoden aikana järjestettiin adoptiotahojen yhteistyökokouksia, joissa suunniteltiin yhteistä 

toimintaa ja keskusteltiin adoptioon ja eri toimijoiden toimintaan liittyvistä kysymyksistä. 

Adoptioperheitten edustaja oli mukana tutkijasosiaalityöntekijä Pia Erikssonin tutkimuksen 

reflektoivassa viiteryhmässä, joka liittyi Vahke-hankkeeseen (Valtakunnallinen adoptio-

osaamisen hyvien käytäntöjen kehittämis- ja levittämishanke). Vahke-hankkeen puitteissa  

tehtiin yhteistyötä FSKC:n (Ab Det Finlandssvenska Competenscentret inom det sociala 

området) sekä siinä mukana olleiden adoptiotoimijoiden kanssa.  

 

Adoptioperheet ry kuului toimintavuonna Nordic Adoption Counciliin (NAC), 

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:een, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliittoon 

(STKL) ja Lastensuojelun keskusliiton (LSKL), jonka neuvottelukunnissa yhdistyksellä oli 

kolme edustajaa. Puheenjohtaja Hannele Lindell edusti yhdistystä 

viestintäneuvottelukunnassa, hallituksen jäsen Seija Villikka (myöhemmin Emilia 

Männistö) lastensuojelun neuvottelukunnassa ja toiminnanjohtaja Seija Poikonen 

maahanmuuttajalapset-neuvottelukunnassa. Toiminnanjohtaja oli mukana maahanmuuttaja- 

ja pakolaislasten Lapsen etu-verkostossa. 

 

Yhdistys oli mukana kuntien ja seurakuntien sekä yksityisille parisuhdetyötä tekeville 

terapeuteille suunnattujen Parisuhdepäivien järjestelyissä muun muassa Kataja ry:n, 

Väestöliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Ensi- ja Turvakotien liiton, Suomen 

Monikkoperheiden, Suomen Uusperheellisten Liiton ja Sateenkaariperheitten kanssa. 

Kirkkohallituksen edustajan johdolla valmisteltiin Kutsuttu välittämään -koulutuspäiviä 

tahtomattaan raskaaksi tulleille. Mukana järjestelyissä oli useita muitakin järjestöjä sekä 

Helsingin kaupungin perheasiaintoimiston edustaja. 

 

http://www.stkl.fi/
http://www.lskl.fi/


Kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakuntaan oltiin yhteydessä saaden yhdistyksen 

lehteen tietoa kansainvälisistä ja Suomen ajankohtaisista adoptioasioista. 

Adoptiotoimijoitten muodostaman adoptioverkoston kokouksiin osallistuttiin tiiviisti. 

   

Yhteistyötä viriteltiin myös Pesäpuun ja Perhehoitoliiton kanssa ja jatkettiin Lapsettomien 

yhdistys Simpukka ry:n kanssa. Väestöliiton kanssa tehtiin yhteistyötä muun muassa Murkun 

sivustojen kehittämisessä ja suunniteltiin yhteistä hanketta.  
 

Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin muun muassa juttuvaihtojen kautta. Toiminnanjohtaja ja 

hallituksen jäsen, adoptoitu aikuinen Reetta Kurjonen vierailivat Tallinnan 

adoptiovanhempien Oma pere-järjestön vieraana.  

 

Edunvalvonnassa jatkettiin yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Monimuotoisten perheitten 

toiminnanjohtajat aloittivat verkostoitumisen yhteisen edunvalvontatoiminnan ja muun 

yhteistyön lisäämiseksi. 

  
 

Maailma kylässä -tapahtuma 

Kuvat: Hannele Lindell 

 

Talous Yhdistys peri jäseniltään jäsenmaksun, joka oli yksinhakijalta tai -huoltajalta 20 euroa ja 

pariskunnalta 35 euroa. Kannatusjäsenmaksu oli 60 euroa. Yhdistys sai Raha-

automaattiyhdistykseltä yleisavustuksen. Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta avusti 

yhdistystä rahallisesti opettajien koulutuspäivän järjestämiseksi. Alfred Kordelius -säätiöltä 

saatiin vuoden lopussa 10 000 euron avustus terveydenhoitajille ja opettajille suunnatun 

oppaan tekemiseen. 

 

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin lisäksi myymällä adoptioaiheisia kirjoja ja järjestämällä 

myyjäiset.   

 

 

Hallitus 
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ADOPTIOPERHEET RY EDUNVALVONTA 2009 

9.12.2009 Adoptioperheet ry antoi lausunnon Lasten oikeuksien sopimuksen  kansalaisjärjestöjen lisäraportista.  

8.12.2009 Adoptioperheet ry jätti kannanoton SATA-komitealle järjestöjen kuulemistilaisuudessa.  

23.11.2009 Adoptioperheet ry otti kantaa kansalaisuuslakiin.  

 

9.11.2009 Adoptioperheet ry:n edustaja kutsuttiin Kelan perhe-etuuksien asiakasraatiin.  

1.9.2009  Hyväksyttiin samaan sukupuolta olevien perheen sisäinen adoptio. Adoptioperheet ry jätti lausunnon 

perheen sisäistä adoptiota rekisteröidyn parin perheessä koskevasta työryhmämietinnöstä vuoden 2008 elokuussa. 

 

31.8.2009 Adoptioperheet muistutti äskettäin perustettua vanhempainvapaatyöryhmää perhevapaiden 

korjaustarpeesta. Työryhmälle ja sen puheenjohtajalle lapsiasiainvaltuutettu Maria Kaisa Aulalle lähetettiin tiedoksi 

viesti, jossa tuodaan esiin samat adoptioperheitä koskevat epäkohdat kuin yhdistyksen keväällä sosiaali- ja 

terveysministeri Liisa Hyssälälle luovutetussa adressissa.  

 

31.8.2009 Adoptioperheet mukana allekirjoittamassa Lapsiperheiden etujärjestön alullepanemaa adressia 

päivähoidon ryhmäkoosta.  

28.8.2009 Vetoomuksista ei hyötyä: Hallitus leikkasi kehitysyhteistyörahoja. Myös Adoptioperheet ry mukana 

vetoomuksessa.  

2.7.2009 Adoptiolakia valmisteleva työryhmä saamassa täydennystä adoptioperheitten edustajasta.  

Oikeusministeriö hyväksyi Adoptioperheet ry:n täydennyspyynnön työryhmän kokoonpanoksi. Adoptioperheet 

ry:n mielestä lailla päätetään adoptioperheitten elämään kiinteästi liittyvistä asioista, ja demokraattinen 

päätöksenteko vaatii perheitten edustajan mukanaoloa työryhmässä.  

 

27.5.2009 Adoptioperheet jätti lausunnon perustuslaki 2008 työryhmän mietintöön.  

27.5.2009 Perhevapaa-adressiin 1638 nimeä. Adressi luovutettiin ministeri Hyssälälle 26.5.2009.  

27.5.2009 Adoptioperheet vaati huhtikuussa Helsinki-lisää yli kolmivuotiaille hoitovapaaseen oikeutetuille 

lapsille. Edellisen kerran kuntalisä hylättiin kaupunginhallituksen päätöksellä.  

18.5.2009 Adoptioperheet antoi lausunnon Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle asiassa pientalotonttien 

pisteytys ja adoptiolapsen odotus.  

 

18.5.2009 Adoptioperheet muistutti ministereitä ja lain valmistelijaa adoptiolain kokonaisuudistustarpeesta. 

Muistutuksessa mainittiin, että lakiuudistuksessa on monia pikaista muuttamista vaativia kohtia eikä se saa 

hautautua, vaikka osa siitä, perheen sisäistä adoptiota koskeva osuus hyväksyttiin viime viikolla eduskunnassa.  

8.4.2009 Maria-Kaisa Aula otti vastaan pienperheyhdistysten toiminnanjohtajia Jyväskylässä 26.1.2009. Aulan 

kanssa keskusteltiin yhdistysten ajankohtaisista edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Adoptioperheitten asioista 

nousi ensisijaisina esiin tasavertainen kohtelu muitten perheitten kanssa 

 

13.02.2009 Adoptioperheet ry:n toimitti kansanedustajille kannanoton parhaillaan käytävästä 

perhevapaakeskustelusta.  

1.1.2009 Adoptiotuki muuttuu. Adoptioperheet ry jätti kannanoton asiasta vuoden 2008 lopulla.  
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ADOPTIOPERHEET RY:N TÄRKEIMMÄT SIDOS- JA YHTEISTYÖRYHMÄT 2009 

 

Adoptiotoimijat 

Helsingin kaupunki, perhehoitoyksikkö, adoptioryhmä 

Interpedia  

Pelastakaa Lapset  

Suomen kansainvälinen lapseksiottamisasioiden lautakunta, ns. adoptiolautakunta 

Yhteiset Lapsemme  

Adoptiokuraattoritoiminta 

FSKC 

Capacitas Familia 

Liv1lär 

Kansainvälisesti adoptoidut aikuiset -yhdistys 

Vuxna Internationellt Adopterade -yhdistys 

Pohjoismaiset adoptiojärjestöt 

Nordic Adoption Council 

United Adoptees International 

 

 

Monimuotoiset perheet 

Suomen uusperheellisten liitto 

Suomen monikkoperheet 

Yhden vanhemman perheiden liitto 

Sateenkaariperheet 

Nuoret lesket 

Familia Club 

 

 

Muut 
Väestöliitto 

Lastensuojelun keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt 

Kataja  

Kirkkohallitus ja NNKY:n Ituprojekti 

Lapsettomien yhdistys Simpukka 

Pesäpuu 

Perhehoitoliitto  

STKL 

Kepa 
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TAVOITE VUODELLE 2009 TULOS  

ADOPTOITUJEN OSALLISTUMINEN 

Adoptoituja aktivoidaan osallistumaan yhdistyksen 

toimintaan, muun muassa hallitustyöskentelyyn. 

 

 

 kyllä, mm. lehteen kirjoittelu, terveydenhoito-

opastyöryhmä 

 ehdokkaina hallitukseen oli kaksi adoptoitua 

aikuista, joista toinen tuli valituksi 

 

AMMATTILAISIIN KOHDISTUVA TOIMINTA 

Yhdistys jatkaa luento- ja koulutustilaisuuksien 

järjestämistä eri puolilla maata sekä tukee 

paikallisten ryhmien tilaisuuksien järjestämistä 

turvatakseen maantieteellisen tasa-arvoisuuden 

mahdollisimman hyvin.  

 

 

Adoptioneuvolatoiminnan kautta jaetaan tietoa ja 

koulutetaan eri alojen ammattilaisia.  

 

Ammattilaisten adoptiotietoutta pyritään 

parantamaan kehittämällä opas neuvola- ja 

kouluterveydenhoitajille.  

 

 Helsingin koulutustilaisuus opettajille 

 ryhmät järjestäneet koulutustilaisuuksia (tarkempaa 

tietoa ei vielä käytettävissä) 

 kouluttajat kouluttivat Vahke-projektin kautta 

Adoptioperheet ry:n oppaan pohjalta 

 

 adoptioneuvolatoimintaan ei saatu avustusta, 

perustettu eri toimijoiden kesken 

adoptiohankesuunnitteluryhmä FSKC:n alaisuuteen, 

jatketaan neuvolan suunnittelua siinä 

 opas tekeillä 

ARVIOINTI 

Jäsenkyselyn yhdistystä koskeva osuus toistetaan 

koko jäsenkuntaa pienemmässä mittakaavassa ja 

tehdään tästä pysyvä itsearvioinnin muoto.  

 

Kotisivujen kautta voi palautelomakkeella lähettää 

kommentteja, kritiikkiä ja ideoita yhdistyksen 

toimintaan liittyen.  

 

Yhdistyksen toimilla on heijastusvaikutuksia 

adoptioneuvontaa ja adoptiopalvelua antaville 

tahoille sekä adoptioperheiden kanssa toimiville 

muille ammattilaisille.  

 

 

 toteutettiin alkuvuodesta 2009 

 yhdistyksen julkaisemasta lastenkirjasta tehtiin 

palautekysely 

 opetushenkilöstön koulutuksesta tehtiin 

palautekysely 

 

 toteutui tasaisesti jatkuvana koko vuoden 

 

 

 mittaaminen hankalaa, tulokset näkyvät pitkällä 

tähtäimellä, suullista palautetta on saatu 

adoptiotoimijoilta tapaamisissa 

 

 

 hallitus päätti kokouksessaan aloittaa entistä 

systemaattisemman arvioinnin 

 yhdistys päivitti vuoden lopussa 

viisivuotissuunnitelmansa ottaen saadun palautteen 

huomioon 

 saatu palaute on otettu huomioon toiminnassa joko 

välittömästi tai sen pohjalta on ryhdytty toimimiin. 

Palautteen välitön huomioonottaminen on toteutunut 

lehtijuttujen aihepiirissä ja uusien ryhmien ja 

tilaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Pitkän 

tähtäimen suunnittelua on tehty muun muassa 

arvioinnin kehittämisessä, tilaisuuksien aihepiireissä, 

lehtien teemojen suunnittelussa. 

 

EDUNVALVONTA 

Edunvalvonnassa panostetaan vuonna 2009 

erityisesti kotimaasta adoptoivien kohtaamiin 

 

 adoptiolakityöryhmän jäsenyys 

 adoptiolakityöryhmässä on tuotu esiin kotimaan 



epäkohtiin sekä adoptiolasten ja -perheitten 

yhdenvertaiseen kohteluun biologisten kanssa 

kaikessa lainsäädännössä. Jäsenkuntaa rohkaistaan 

edelleen osallistumaan yhteiskunnalliseen 

keskusteluun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyötä tehostetaan adoptiotoimijoiden lisäksi 

muiden lapsiperhejärjestöjen kanssa. 

 

perheitten epäkohdat 

 adressi sosiaali- ja terveysministerille eriarvoisen 

kohtelun poistamisesta 

 kirjelmä ja yhteydenotot Sata-komiteaan 

 lausunto kansalaisuuslaista 

 lausunto YK:n lasten oikeuksien sopimuksen  

 lausunto perheen sisäistä adoptiota rekisteröidyn 

parin perheessä koskevasta työryhmämietinnöstä 

 kannanotto kansanedustajille käynnissä olevasta 

perhevapaakeskustelusta.  

 edustajan kutsuminen Kelan perhe-etuuksien 

asiakasraatiin 

 lausuntoja kuntiin  

 osallistuminen eri järjestöjen vetoomuksiin 

 jäsenet ovat omalla alueellaan ajaneet perhe-etuuksia 

ja olleet yhteydessä palvelunantajiin yhdistyksen 

aloitteesta 

 edunvalvontayhteistyön aloittaminen adoptoitujen 

aikuisten järjestöjen kanssa 

 Monimuotoisten perheitten toiminnanjohtajien 

yhteistapaamiset ja vierailu lapsiasiainvaltuutetun 

luona 

 

JÄSENET 

Pyritään tavoittamaan kaikki uudet 

adoptioperheet ja lisäksi huomioimaan 

pitkäaikaiset jäsenet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteena on, että vuoden 2009 aikana 

jäsenkasvu pysyy noin 10 prosentin suuruisena 

 

.  

 

 

 

 palvelunantajien, adoptiovalmennuskurssin 

järjestäjien ja lapsettomuusklinikoiden kautta on 

jaettu tietoa yhdistyksestä ja tavoitettu uusia jäseniä 

 uusia jäseniä liittynyt 227 henkilöä 

 pitkäaikaisille jäsenille on ryhmiä  

 lehtijutuissa ja lehtien teemoissa on otettu huomioon 

uuden ja pitkäaikaiset jäsenet  

 jäsentilaisuuksissa aiheet on suunniteltu molemmille 

ryhmille sopiviksi 

 

 

 

 lopullinen jäsenmäärä 2923 henkilöä 

 jäsenmäärän vähenemiseen syinä ovat erityisesti se, 

että taloudellista syistä jäsenyydestä pudotettiin 

yhden maksamattoman vuoden perustella aiemman 

kahden vuoden sijasta 

 muita syitä: adoptionhakijoitten määrän yleinen 

väheneminen, jonoissa olevien väsyminen ja halu 

ottaa etäisyyttä adoptioon 

 yhä useamman adoptoidun täysi-ikäisyys ja kotoa 

muuttaminen, jolloin perheet eivät enää katso 

tarvitsevansa yhdistyksen tuomaa tukea 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Yhdistys seuraa adoptiokeskustelua 

kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti muissa 

Pohjoismaissa, mihin vuoden 2008 alusta alkanut 

jäsenyys Nordic Adoption Councilissa antaa 

aiempaa paremmat mahdollisuudet. 

Yhteispohjoismaisia yhteistyömahdollisuuksia, 

esimerkiksi lehtijuttujen julkaisemista, aletaan 

selvittää.  

 

 

 jatkuvaa seurantaa tehtiin 

 puheenjohtaja osallistui NAC-maapalaveriin sekä 

Suomen maapalvereihin  

 juttuvaihtoa ulkomaisten adoptiotoimijoiden kanssa 

toteutettiin 

 vierailu Viron adoptiovanhempain järjestössä, 

luentoja ja yhteistyön virittely 

 



PAIKALLISTOIMINTA, RYHMÄT 

Vertaisryhmätoiminta: 

Vertaistukitoimintaan panostetaan entistä 

enemmän. Jo olemassa olevia ryhmiä jatketaan ja 

uusia perustetaan tarpeen mukaan eri puolille 

Suomea. Sisältö tapahtumissa on yhdistyksen 

hengen mukainen: tietoa ja vertaistukea.  

 

 

 

Tavoitteet saavutettiin keskitasoisesti. Ryhmien määrä 

lisääntyi, mutta joidenkin ryhmien toimintakerrat vähenivät 

kävijämäärän vähenemisen myötä.  

 

Adoptioiden määrä on vähentynyt. Pitkät odotusajat 

rasittavat adoptionhakijoita, ja heidän osuutensa on 

vähentynyt. Lasten kasvamisen myötä monet jäävät pois 

ryhmistä, ja uusia lapsia on tullut vain vähän.  

 ryhmiä eri puolilla maata 27 paikkakunnalla, 

pohjoisin Rovaniemellä 

 yhteensä 34 vertaisryhmää jatkoi toimintaansa 

 uusia ryhmiä perustettiin 3 

 kaksi maaryhmää siirtyi yhdistyksen alaiseksi  

 facebook-ryhmä jatkoi kasvuaan, 193 ryhmäläistä 

 ryhmien kävijätilastoja ei vielä saataville. Arvioitu 

kävijämäärä keskimäärin 10 aikuista ja 10 lasta, 

vaihteluväli suuri ryhmän ja ajankohdan mukaan 

 

TAPAHTUMAT, TILAISUUDET  

Yhdistys järjestää tapahtumia eri puolilla Suomea. 

Erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella 

vapaaehtoisilla on merkittävä rooli tapahtumien 

järjestämisessä.  

 

 

 

 

 

 

Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä muiden 

adoptiotoimijoiden kanssa.  

 
 

 

 ryhmien tapahtumat (tarkempaa tietoa ei ole vielä 

saatavilla) 

 Helsinki, Oulu: lastenkirjan julkaisemistilaisuus ja 

luento 

 Turun yleisöluento 

 Helsinki, Tampere: Kiinnostaako adoptio -luento- ja 

keskustelusarja 

 Trauma-luentosarja 

 Avoimet ovet –tilaisuus ja luento 

 

 ei yhteistä yleisötapahtumaa, suunnitteilla vuodeksi 

2010  

 Interpedian kanssa yhteistyössä Meistäkö 

adoptioperhe -luennot hakijoille 2 krt. 

 osallistuttu muiden tahojen adoptioaiheisiin 

tilaisuuksiin 

 

TIEDONVÄLITYS, MESSUT 

Adoptioperheet-lehti sen lapsille ja suorille 

suunnattu erikoisnumero mahdollisuuksien mukaan 

kerran vuodessa 

Lehteä pyritään edelleen kehittämään 

monipuolisesti huomioiden erityisesti artikkelit, 

joiden avulla perheet voivat viedä tietoa myös 

lähipiirille ja ammattihenkilökunnalle.  

 

Kotimaan adoptiosta kertovien juttujen osuutta 

lehdessä pyritään lisäämään ja aktivoimaan 

kotimaaperheitä mukaan lehden tekemiseen. 

 

www-sivujen kehittäminen 

 

Esitettä postitetaan edelleen laajasti mm. 

lapsettomuusklinikoille ja 

adoptiovalmennuskursseille 

 

Toiminnanjohtaja tekee pyynnöstä vierailuja ja 

 

 ilmestyi 4 kertaa 

 lastenlehteä ei toteutettu, ei saatu avustusta siihen 

 eri teemat, joissa huomioitu myös läheis- ja 

ammattilaisnäkökulmat, mm. jaksaminen, 

adoptioperheen läheiset  

 

 

 kyllä, valokuvia ja kirjoituksia saatu, oma palsta 

kotimaa-odottajalla ja kotimaasta adoptoidulla 

 

 

 kyllä, sivut pidettiin reaaliajassa ja niiden kautta 

tiedotettiin omista ja muiden adoptiotahojen 

ajankohtaisista asioista 

 

 toteutui 

 

 

 ei pyyntöjä, ei resursseja markkinoida 



pitää alustuksia erilaisissa tilaisuuksissa 
 
Tiedotusvälineitä avustetaan jakamalla tietoa 

adoptiosta ja etsimällä haastateltavia 

lehtihaastatteluihin sekä TV- ja radio-ohjelmiin.  

 

Tehdään yhteistyötä oppilaitosharjoittelijoiden ja 

opinnäytetöiden tekijöiden kanssa mm. antamalla 

tietoa, lähettämällä materiaalia ja postittamalla 

kyselykaavakkeita jäsenistölle. 

 

Yhdistyksen jäseniä ja muita adoptiotahoja 

palvellaan ilmoittamalla laajasti myös muiden 

järjestäjien tilaisuuksista lehdessä ja kotisivujen 

kalenterissa 

 

Educa-messut  

Maailma kylässä -tapahtuma  

Neuvolapäivät 

Varhaiskasvatusmessut   

Osaava nainen -messuille osallistutaan syksyllä 

Turussa ja 

mahdollisesti myös muilla paikkakunnilla 

 

Yhdistyksen monipuolista adoptiokirjojen 

valikoimaa pyritään lisäämään ja kirjojen 

lainaustoimintaa laajentamaan.  

 

 

 toteutui 

 

 

 toteutui, opinnäytetöiden aiheiden kysyntä kasvoi ja 

haastateltavia etsittiin entistä enemmän yhdistyksen 

kautta 

 opiskelijoilta tulleita yhteydenottoja 20  

 vuoden lopussa aloitti oppilaitosharjoittelija 

 

 

 toteutui, muun muassa palvelunantajan palsta joka 

lehdessä 

 

 

 toteutui 

 toteutui 

 toteutui 

 liian kallis osallistumismaksu 

 Ei, päivystäjien ja yhteistyötahon kiinnostuksen 

hiipumisen vuoksi puuttumisen vuoksi 

 Kyllä, Maailma kylässä Lahti 

 

 kirjoja lainattu yhdistyksen kirjastosta 39 kappaletta 

 aiempien jäsenlehtien artikkelien välitystä 

 Infopakettien myynti jatkui 

 

VAPAAEHTOISTYÖ 

 

Ryhmien vetäjien koulutus- ja virkistystoimintaa 

jatketaan  

Keskitytään vapaaehtoistyön koordinoimiseen, 

vapaaehtoisten kouluttamiseen ja jaksamisen 

tukemiseen. 

 
 

 

 

Paikallisryhmiä tuetaan taloudellisesti tilavuokrissa 

ja luentotilaisuuksien järjestämisessä. Näiden 

tilaisuuksien toivotaan tavoittavan perheiden ohella 

paikalliset ammattilaiset aikaisempaa kattavammin. 

 
lehden toimittaminen, paikallisryhmien vetäminen 

ja tapahtumien järjestäminen  

 

 

 

 

 järjestettiin koulutus- ja virkistystilaisuus ryhmien 

vetäjille Helsingissä syksyllä 

 toiminnanjohtaja piti yhteyttä ryhmien vetäjiin 

välittämällä tiedotteita sähköpostin välityksellä sekä 

tarpeen mukaan kuhunkin erikseen 

henkilökohtaisesti puhelimen ja sähköpostin 

välityksellä. 

 

 toiminta-avustusta annettiin 12 ryhmälle (40 – 150 e)  

 3 ryhmälle myönnettiin starttiraha (50 e)  

 ryhmien toiminnasta ei ole käytettävissä vielä 

tarkempaa tietoa 

 

 lehti toimitettiin vapaaehtoisvoimin, vain 

päätoimittaja oli yhdistyksen palkattu työntekijä 

 paikallisryhmien vetäminen ja tapahtumat 

järjestettiin vapaaehtoisvoimin 

 lisäksi jäsenrekisteriä hoiti vapaaehtoinen 

 lehden mainosmyynti hoidettiin vapaaehtoisvoimin 

 

VARAINHANKINTA 

Raha-automaattiyhdistyksen avustus 

jäsenmaksut 

kannatusjäsenet 

adoptioaiheisten kirjojen myynti  

Kasvavan jäsenmäärän ja jäsenistön 

monipuolistuvien tarpeiden myötä yhdistyksen 

toimintaresurssien turvaaminen tulevaisuudessa on 

keskeistä. 

 

 omarahoitusosuus noin puolet tuloista 

 jäsenmaksut 49000 € 

 muut tuotot ja avustukset noin 26000 € 

 RAY-avustus 71000 € 

 kannatusjäseniä on jonkin verran, mutta maksavat 

normaalia jäsenmaksua – ei eroteltavissa  

 julkaistu oma lastenkirja, jota myyty 630 kpl 



 

VERTAISTUKI 

 
Yhdistys jatkaa adoptioperheiden vertaistukeen 

panostamista.  

 

Adoptoitujen toiminta 

 

 kyllä, sähköpostiviestit ja puhelut – apua kyettiin 

antamaan kaikille tarvitsijoille joko itse tai 

ohjaamalla muiden palvelujen piiriin 

 adoptoitujen vertaistukemista toteutettiin koko 

perheille suunnatuissa vertaisryhmissä ja 

maatapaamisissa 

 lehteä ei adoptoiduille julkaistu kustannussyistä 

VIRKISTYSTOIMINTA  

 elokuva-ilta jäsenille alennetulla hinnalla ja 

vapaaehtoisille yhdistyksen kustantamana 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN 

KEHITTÄMINEN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN 

TOIMINNAN HUOMIOON OTTAMINEN 

Uusia toimintamuotoja kehitetään huomioiden 

erityisryhmät adoptioperheiden keskuudessa sekä 

sidosryhmien toiminta. 

 

 

 adoptiotoimijoiden verkostopalaverissa, 

kuraattoriohjausryhmässä ja muissa tapaamisissa 

käydään läpi adoptiotoimijoiden toimintaa ja 

mietitään uusien toimintamuotojen tarvetta. Omaa 

toimintaamme ja yhteistä toimintaa on kehitetty 

näissä saatujen tarpeitten pohjalta (aloitettu 

neuvottelut Theraplay-yhdistyksen kanssa toiminnan 

aloittamiseksi, aloitettu etiikka-seminaarin 

suunnittelu) 

 jäsenten ja potentiaalisten jäsenten tarpeita ja 

ehdotuksia uudeksi toiminnaksi on toteutettu (mm. 

ryhmätoiminta uusilla alueilla ja uudet kohderyhmät: 

Turun saaristo-alueen ryhmä, maaryhmät) 

 lehden juttuja ja kuvia on suunnattu sidosryhmien ja 

jäsenten erityistarpeet huomioon ottaen (lehden 

teemat, kotimaisten lasten kuvat) 

 osallistututtu adoptiotoimijoiden yhteiseen itsenäisiä 

adoptioita vastustavaan mielipidekirjoitukseen   

 muiden sidosryhmien toimintaa on seurattu ja 

sopiviin kohtiin on tuotu mukaan adoptionäkökulma: 

parisuhdepäivät, Kutsuttu välittämään, LSKL:n 3 

neuvottelukuntaa, Monimuotoisten perheitten 

toiminnanjohtajat, Väestöliiton kanssa yhteistyössä 

Murkun sivustot ja suunnitelma yhteisestä 

hankkeesta 

 

YHTEISTYÖ 

Adoptiotahot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 adoptioverkostopalaverit 

 kuraattori-ohjausryhmä 

 adoptiohanketyöryhmä 

 osallistuminen FSKC:n Vahke-koulutukseen, 

arviointiin ja seminaariin 

 osallistuminen Pelan Eheämpi elämä –loppuraportin 

kirjoittamiseen ja loppuseminaariin 

 Nordic Adoption Councilin maapalaverit 

 Meistäkö adoptioperhe -luennot yhdessä Interpedian 

kanssa keväällä ja syksyllä. 

 yhteinen vertistyhmä Yhteiset lapsemme ry:n kanssa  

 



 

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry  

 

Edunvalvontatyötä jatketaan yhteistyössä mm. 

Suomen Monikkoperheet ry:n ja Lapsiperheiden 

Etujärjestö ry:n kanssa.  

 

Yhteistyötä perhe- ja monikulttuurisuusjärjestöjen 

kanssa vahvistetaan ja pyritään selvittämään 

yhteistyömahdollisuuksia sellaisten järjestöjen 

kanssa, joiden erityisosaamista adoptiotyössä 

voidaan hyödyntää.  

 

Adoptiokirjallisuustyöryhmän toimintaan 

osallistutaan tiiviisti tavoitteena tuoda saataville 

lisää suomenkielistä materiaalia adoptiosta. 

 

Adoptioperheet ry kuuluu jäsenenä Nordic 

Adoption Counciliin, Kehitysyhteistyön 

palvelukeskukseen Kepaan, Sosiaali- ja 

terveysturvan keskusliittoon ja Lastensuojelun 

keskusliittoon, jossa sillä on edustajat kolmessa 

neuvottelukunnassa. Näissä verkostoissa pyritään 

kehittämään yhteistyötä.   

 

 Kiinnostaako adoptio -sarja Tampereella 

 

 muodostettu monimuotoisten perheitten 

toiminnanjohtajaverkosto 

 toteutunut, mm. vierailu lapsiasianvaltuutetun luona, 

yhteiset kannanotot ja kirjelmät 

 

 toteutunut eri verkostojen kautta  

 ryhmillä yhteistyötä mm. eri maiden 

ystävyysseurojen kanssa 

 Väestöliiton kanssa aloitettu yhteistyö, mm. Murkun 

sivusto 

 

 

 työryhmä ei ole kokoontunut 

 

 

 tilaisuuksiin ja niissä käytyihin keskusteluihin on 

osallistuttu tuotu esiin adoptionäkökulmaa 

 yhdistyksen edustaja kuuluu kolmeen LSKL:n 

neuvottelukuntaan 

 

 

 

 

 Kutsuttu välittämään –ryhmä 

 Pasu-ryhmä 

 Monikulttuurisen lapsen etu 

 

 

 


