
ADOPTIOPERHEET RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2017 

Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf:n päätehtävä on adoptiovanhempien ja -odottajien sekä adoptoitujen 
lasten, nuorten ja aikuisten voimauttaminen koko adoptiopolun ajan. Adoptioperheet ry:n rooli ainoana 
kotimaasta tai ulkomailta adoptoineiden perheiden vertaisjärjestönä Suomessa on olla hyvinvointia lisäävä 
ja ongelmia ennaltaehkäisevä kumppani arjessa. 

Yhdistyksellä on mittava kokemusasiantuntijuus adoptiosta sekä adoptoituna ja adoptioperheenä 
elämisestä. Adoptioperheet ry tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä 
vertaistuella, tuottamalla ja jakamalla tietoa, ottamalla kantaa julkisuudessa käytävään 
adoptiokeskusteluun ja vaikuttamalla adoptoitujen ja adoptioperheiden yhteiskunnalliseen asemaan. 
Yhdistys on adoptiovanhempien, adoptoitujen, adoptiota harkitsevien ja adoptioprosessissa mukana 
olevien yhdistys. Yhdistys on perustettu 18.1.1997. Vuonna 2017 yhdistys juhli 20-vuotista taivaltaan, ja 
kaikki vuoden toiminnot linkittyivätkin juhlavuoteen.  

Adoptioperheet on ajassa kiinni oleva, ketterä ja innovatiivinen järjestö. Vuoden 2017 painopisteinä olivat 
adoptoitujen lasten, varhaisnuorten ja nuorten vertaistuen ja toiminnan kehittäminen, viestinnän 
kehittäminen sekä yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuosi. Peruskouluikäisiä adoptoituja on Suomessa yhteensä 
noin 2400. Kansainvälisen adoption kautta adoptoitujen varhaisnuorten ja teini-ikäisten määrä kasvaa 
merkittävästi lähivuosina, koska lapsia adoptoitiin erityisen paljon vuosina 2000-luvun alussa. Suomessa 
voidaan huomioida muiden Pohjoismaiden kokemukset ja toimia ennakoivasti kehittämällä ajoissa 
monipuolista, nuorten identiteettiä tukevaa vertaistoimintaa. Adoptoiduilla lapsilla on usein tarvetta 
erityistuelle, minkä vuoksi nivelvaiheiden kuten kouluunmenon tukeminen on erityisen tärkeää.   

Jäsenkunnan osallistumismahdollisuudet olivat hyvät, koska yhdistyksen toiminnasta löytyy mielekästä ja 
elämäntilanteeseen sopivaa tekemistä yhä useammalle toiminnan monipuolistuttua. Tehostetulla 
rekrytoinnilla ja perehdytyksellä uudetkin yhdistystoimijat rohkaistuvat mukaan. Nuorten mahdollisuus 
osallistua ja järjestää toimintaa parani.  

 

Juhlavuosi 
 
Vuonna 2017 Adoptioperheet ry juhli 20-vuotista taivaltaan. Sen kunniaksi yhdistys järjesti 
tapahtumasarjan, jonka päätti päättäjille sekä adoptioperheitä ja -odottajia työssään kohtaaville 
ammattilaisille suunnattu seminaari. Seminaari järjestettiin eduskunnassa marraskuussa 2017. Erityisesti 
haluttiin tuoda esiin tuoretta adoptiotutkimusta sekä adoptioprosessin osapuolten 
kokemusasiantuntijuutta. Tutkimuspuheenvuorot pitivät professori Tarja Pösö ja sosiaalityöntekijä, tutkija 
Eveliina Heinonen. Osa puheenvuoroista löytyy yhdistyksen YouTube-kanavalta. Seminaarin tavoitteena oli 
tehdä adoptiota perheellistymisen muotona sekä siihen liittyviä teemoja tutummiksi niille, jotka tekevät 
perheiden arkeen vaikuttavia päätöksiä ja työskentelevät adoptoitujen ja heidän perheidensä kanssaan. 
Tarvetta tähän on, sillä adoptioperheitä käsitellään esimerkiksi sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan 
opinnoissa yhä varsin vähän. Myös perheitä koskevassa päätöksenteossa perheiden monimuotoisuuden 
huomioimisessa on perheiltä saatujen viestien perusteella parantamisen varaa.  

 

Vapaaehtoistoiminta 
 
Adoptioperheet ry:n valtakunnallinen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan. Vuonna 2017 yhdistyksen 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori piti säännöllisesti yhteyttä 52:een ryhmänvetäjään, 22:een 
järjestölehden tekijään, 11:een vertaistuki-chat-vetäjään,  yhdeksään hallituksen jäseneen ja 



kokemusasiantuntijaan, yhdeksään leirikummiin sekä noin 10 vapaaehtoiseen, jotka tekivät omatoimisesti 
erilaisia vapaaehtoistehtäviä liittyen esimerkiksi vaikuttamistyöhön ja tapahtumajärjestelyihin. Yhteensä 
koordinaattori piti yhteyttä siis 113 vapaaehtoiseen.  

 
Vapaaehtoisille tarjottiin mahdollisuuksia verkostoitua toistensa kanssa sosiaalisen median välityksellä sekä 
koulutus- ja virkistyspäivissä, joita järjestettiin yhteensä viisi. Ensimmäinen koulutus oli suunnattu 
ryhmänvetäjille ja se järjestettiin Turussa. Toinen kevään koulutus toteutettiin Periscope-lähetyksenä ja se 
oli suunnattu maatapaamisten järjestäjille. Syyskaudella järjestettiin kaikille vapaaehtoisille yhteinen 
koulutus- ja virkistäytymispäivä Helsingissä sekä vielä erikseen virkistäytymispäivät Perheaikaa.fi- ja 
Tukinetin chat-vetäjille. 

 
Vapaaehtoisryhmiltä pyydettiin yleisarvosanaa yhdistyksen tuesta, asteikolla yhdestä viiteen. 
Ryhmänvetäjiltä saaduista palautteista yleisarvosana yhdistyksen tuesta oli 4,33. Chat-vetäjille teetetyn 
kyselyn tuloksena yleisarvosana oli 4,80 ja järjestölehden tekijöille teetetyn kyselyn tuloksena 4,67. 
Tulokset viittaavat siihen, että vapaaehtoiset kokevat heidän tulleen tuetuksi tehtävässään vuonna 2017. 
Työntekijöiden tuella on merkitystä, sillä vapaaehtoistyö kilpailee jatkuvasti vapaaehtoisten ajasta yhdessä 
varsinaisen työn, perheen ja muiden vapaa-ajan toimintojen kanssa. Lisäksi vapaaehtoistyöhön käytettävän 
ajan määrä muuttuu herkästi esimerkiksi lapsen tullessa perheeseen sekä muissa nivelvaiheissa, kuten 
lapsen aloittaessa koulun. Tällöin on tärkeää, että vapaaehtoistoimijoille on tarjolla valmiita, toimiviksi 
todettuja toimintamalleja sekä tukea niiden soveltamiseen, jotta toiminnan jatkuvuus ja laadukkuus ovat 
mahdollisimman turvattuja. Lisäksi vapaaehtoisia kannustettiin ja kannustetaan vapaaehtoistyöhön, joka 
sopii heidän elämäntilanteeseensa: ryhmänvetäjäksi voi esimerkiksi ryhtyä neljäksi kerraksi. Näin 
madalletaan kynnystä, kun ei tarvitse sitoutua moneksi vuodeksi kerrallaan, vaan voi arvioida omaa 
perhetilannettaan ja jaksamistaan aina määräajan jälkeen. Toisaalta yhdistyksessä riitti myös sitoutumista 
ja vaativaa erityisosaamista edellyttäviä tehtäviä haasteita janoaville. Vapaaehtoisia kannustettiin 
tekemään oma panoksensa omalta paikkakunnaltaan käsin, sillä paikallisuus on tärkeä osa valtakunnallisen 
yhdistyksen toimintaa. 

 
Vapaaehtoisten panos 

 
Vapaaehtoisten panosta hyödynnettiin erityisesti paikallisryhmien vetämisessä. Vuonna 2017 
vapaaehtoiset järjestivät yli 200 kahden tai kolmen tunnin tapaamista noin 22 paikkakunnalla. Toimintaan 
osallistui yli 500 henkilöä. Työntekijäresurssein näin mittavan vertaistuen järjestäminen ei olisi mahdollista. 
 
Vapaaehtoisvoimin järjestettävät maatapaamiset kokoavat yhteen odottajia ja perheitä aina tietystä 
adoptiomaasta. Vuonna 2017 järjestettiin yhdeksän maatapaamista. Jokaisessa maatapaamisessa vieraili 
yhdistyksen työntekijä, mikä lisäsi vapaaehtoisten ja jäsenten kohtaamisia työntekijöiden kanssa. 
Maatapaamisissa vieraili yhteensä yli 1100 henkilöä, joiden joukossa oli sekä lapsia, nuoria, 
adoptiovanhempia että -odottajia ja aikuisia adoptoituja. 
 
Adoptioperheet ry tekee yhteistyötä Väestöliiton verkkopalvelun Perheaikaa.fi kanssa, järjestämme 
yhteistyössä chatteja. Vuonna 2017 järjestettiin 18 chattia, joissa osallistujia oli yhteensä 108. Chatteja 
vetivät koulutetut vapaaehtoisemme. 
 
Vapaaehtoiset viestivät osallistumalla Adoptioperheet-lehden tekemiseen ja kuvamateriaalin tuottamiseen. 
Adoptioperheet ry julkaisee Adoptioperheet-lehteä neljä kertaa vuodessa. Lehtitiimi koostuu 
toimituspäälliköstä, vapaaehtoisista sekä yhdistyksen työntekijöistä. Adoptioperheet-lehti lähtee kaikille 
yhdistyksen jäsenille sekä yhdistyksen sidosryhmille. Vuoden 2017 lehtien teemat olivat: maailma, 
parisuhde, tabut sekä juuret. 



  
Lisäksi usea vapaaehtoinen teki arvokkaita, kokemusasiantuntijuutta vaativia vierailuja ja esitelmiä 
tapaamisissa ja tapahtumissa.  
 
Adoptioperheet ry järjestää sunnuntaibrunsseja, joissa vapaaehtoiset kokemusasiantuntijat pitävät 
alustuksen adoptioon liittyvistä teemoista. Vuonna 2017 järjestettiin viisi sunnuntaibrunssia, joissa toimi 
yhteensä kuusi vapaaehtoista kokemusasiantuntijaa. Brunsseilla oli 73 osallistujaa, joista osa oli Skype-
yhteyden päässä. Etäyhteyden avulla saamme toiminnasta valtakunnallisempaa, ja jäsenemme pääsevät 
osallistumaan brunsseille kotipaikkakunnastaan ja elämäntilanteestaan riippumatta.  
 
Hallituksen jäsenet antoivat merkittävän panoksen yhdistyksen toiminnan kehittämiselle ja 
vaikuttamistyölle. Paikallistoimijat tekivät ei-valtakunnallista ja toimialakohtaista vaikuttamistyötä 
yhdistyksen antaessa neuvoja ja taustatukea.  

 
Vapaaehtoisten kohtaaminen 

 
Vapaaehtoistyö ja yhdistyksen tarjoamat palvelut elävät yhteiskunnan muuttuessa. Adoptioperheiden 
vapaaehtoistoimintaa kehitetään jatkuvasti, jotta voidaan vastata jäsenistön toiveisiin ja tarpeisiin 
mahdollisimman tehokkaasti. Koska vapaaehtoiset ovat avainasemassa toiminnan kannalta, vuonna 2017 jo 
olemassa olevien vapaaehtoisten merkitystä ja pitämistä mukana toiminnassa korostettiin, jotta he 
pysyisivät sitoutuneina yhdistykseen. Vapaaehtoistöistään luopuville muutamalle ryhmänvetäjälle etsittiin 
seuraajia ja lisäksi saatiin muutamia uusia vapaaehtoisia yhdistykseen mukaan. Uusien vapaaehtoisen 
saaminen toimintaan mukaan toteutui toivotusti. 
 
Vuonna 2017 vapaaehtoistoiminnan painopiste oli etenkin vapaaehtoisten kohtaamisen lisäämisessä ja 
heidän kiittämisessään. Vapaaehtoisille tarjottiin eri väyliä, jossa he pystyivät pitämään helposti 
työntekijöihin yhteyttä sekä tapaamaan henkilökuntaa ja toisiaan. Vapaaehtoisten kanssa viestittiin 
sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestitse sekä Facebookin ja vapaaehtoisten uutiskirjeen kautta. 
Vapaaehtoisia kohdattiin koulutus- ja virkistäytymispäivissä, jäsenilloissa, maatapaamisissa, leireillä sekä 
yhdistyksen toimistolla ja tapahtumissa. Vapaaehtoisia tavatessa pystyttiin huomaamaan heidän tuen 
tarpeitaan ja ideoitaan sekä pystyttiin antamaan välitöntä palautetta heidän onnistumisistaan.  
 
Vuonna 2017 vietettiin Adoptioperheet ry:n 20-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestimme 
kevätkaudella Kaikkien perheiden adoptiopäivän Helsingissä. Tapahtumaan osallistui 88 henkilöä. 
Juhlavuoden kunniaksi lanseerasimme myös jäsenillat. Jäsenillat ovat tapahtumia, joita järjestetään eri 
paikkakunnilla paikallisryhmien vetäjien kanssa yhteistyössä. Vuonna 2017 jäseniltoja järjestettiin neljä. 
Juhlavuotena muistettiin nostaa näkyväksi viestinnän avulla vapaaehtoisten arvokkuus ja kiitettiin heitä 
heidän järjestämästään toiminnasta yhdistyksen kohderyhmien hyväksi. 

 
Tavoitteet ja niiden toteutuminen 

 
Tavoite 1: Vapaaehtoiset tuntevat itsensä arvokkaiksi 

 
Kaikki vapaaehtoiset kutsuttiin edullisempaan hintaan Kaikkien perheiden adoptiopäivä -tapahtumaan ja 
osa vapaaehtoisista pääsi osallistumaan perhepäivään. Pitkät matkat tapahtumapaikalle vähensivät 
vapaaehtoisten osallistujamäärää. Vapaaehtoisen arvokkaaksi tuntemista huomioimme monella muullakin 
tavalla, muun muassa järjestimme aikaa heidän tapaamiseen kasvotusten muuallakin kuin 
pääkaupunkiseudulla, muistimme kiittää arvokkaasta työstä sekä lähetimme joulutervehdykset kaikille 
vapaaehtoisille.  

 

 



Tavoite 2: Toiminnan eri osa-alueille saadaan uusia vapaaehtoisia 

 
Vapaaehtoistöistään luopuville muutamalle ryhmänvetäjälle etsittiin seuraajia ja lisäksi saatiin muutamia 
uusia vapaaehtoisia yhdistykseen mukaan. Uusien vapaaehtoisen saaminen toimintaan mukaan toteutui 
tarkoituksemukaisessa määrin. 

 
Tavoite 3: Tunnistetaan vapaaehtoisten osaaminen sekä tuen tarve 

 
Ryhmänvetäjiltä saaduista palautteista yleisarvosana yhdistyksen tuesta oli 4,33. Chat-vetäjille teetetyn 
kyselyn tuloksena yleisarvosana oli 4,80 ja järjestölehden tekijöille teetetyn kyselyn tuloksena 4,67 
(asteikko 1–5). Vapaaehtoisilta kerätyn yleisarvosanan yhdistyksen tuesta perusteella voimme päätellä, että 
vapaaehtoisten osaaminen sekä tuen tarve on tunnistettu. Kaikkien halukkaiden vapaaehtoisten kanssa on 
käyty henkilökohtaista keskustelua.  

 
 

Nuorisotoiminta 
 
Adoptioperheet ry on perustamisestaan lähtien keskittynyt adoptioperheiden tukemiseen. Vuonna 2015 
yhdistys teki uuden aluevaltauksen: kansainvälisesti ja kotimaasta adoptoidut lapset ja nuoret. Vuonna 
2017 yhdistys jatkoi varhaisnuorten ja nuorten toimintaan panostamista entistä aktiivisemmin. 
Vertaistuki on erityisen voimaannuttavaa adoptoiduille. Kansainvälisesti adoptoidut eivät välttämättä 
identifioidu kaikkien ihmisten silmissä suomalaisiksi, mutta he eivät myöskään ole maahanmuuttajia sanan 
perinteisessä merkityksessä. Adoptoidut ovat oma ainutlaatuinen viiteryhmänsä, joka tarvitsee omaa 
vertaistoimintaa emotionaalisesti turvallisessa ympäristössä. 

Yhdistys jatkoi vuonna 2017 panostamista 2000-luvun puolivälissä adoptoituihin ”suuriin ikäluokkiin”. 
Nuorisotoiminnasta vastasi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) Paikka auki -
rahoituksella palkattu nuorisotoiminnan kehittäjä. 

 
Nuorten paikallisryhmät 

 
Vuosina 2015–2016 perustetuista nuorten ryhmistä vuonna 2017 jatkoivat kaikki sekä uusia nuorten ryhmiä 
perustettiin kaksi kappaletta. Ryhmiä on nyt seitsemän kuudella eri paikkakunnalla, jotka ovat Helsinki (1), 
Turku (1), Tampere (1), Kouvola (1), Kuopio (2) sekä Vaasa (1). Paikallisryhmien tapaamisia järjestettiin 
vuoden 2017 aikana yhteensä 24 ja niissä nuorten käyntikertoja oli 217 kappaletta.  Ryhmien tapaamiset ja 
tapahtumat sisälsivät erilaisia aktiviteetteja rennosta yhdessäolosta ja ruoanlaitosta vauhdikkaisiin 
superpark-seikkailuihin. 

  
Nuorten tapahtumat 
 
Vuonna 2017 yhdistys järjesti adoptoiduille nuorille kolme tapahtumaa. Tapahtumiin osallistui 45 nuorta ja 
osallistujamäärät sekä suullinen palaute kertoivat, että pelkästään adoptoiduille nuorille järjestettävät 
tapahtumat ovat tärkeitä ja tarpeellisia. 

  
Vuoden 2017 nuorten tapahtumat: 
-        Adonuoret Trampoliinipuisto Rushiin – Helsinki 
-        Adonuorten Leffa- ja pizzapäivä – Helsinki 
-        Adonuoret Tampereen Megazoneen – Tampere 

  
 
 



Leiritoiminta ja leirikummit 

 
Adoptioperheet ry järjesti vuonna 2017 Lasten kesä ry:n kanssa viisi leiriä, joista yhden adoptoiduille 
lapsille, kaksi adoptoiduille nuorille sekä kaksi adoptioperheille. Leireille osallistui yhteensä 142 lasta, 
nuorta ja aikuista. Kaikki leirit järjestettiin Hauhon lomakeskuksessa. Yhdistys yritti järjestää myös kaksi 
lasten leiriä muilla paikkakunnille, mutta ne eivät toteutuneet vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi. Hyvin 
toimivaa leiriyhteistyötä jatketaan toistaiseksi Lasten Kesä ry:n kanssa.  
 
Leirikummit ovat nuoria täysi-ikäisiä adoptoituja ja yhdistyksen vapaaehtoisia, jotka tulevat leireille 
vanhemman vertaisnuoren ominaisuudessa. Vuonna 2017 leirikummeja oli yhdistyksen listoilla kymmenen 
ja heistä kuusi pääsi osallistumaan kyseisen vuoden leireille. 
 
Lisäksi 2017 toteutui järjestöyhteistyönä kaksi tuettua lomaa koko perheelle. 

  
Nuorisojäsenet 

 
Nuorisojäseniä oli vuoden 2017 lopussa 23. Osa vanhoista sekä uusista nuorisojäsenistä on ollut myös 
mukana aktiivisesti yhdistyksen muussa toiminnassa. Nuorisojäsenet saivat halutessaan kuukausittaisen 
tiedotteen yhdistyksen nuorisotoiminnasta ja heille myös teetettiin kysely, jonka kautta he pääsivät 
vaikuttamaan yhdistyksen nuorisotoimintaan. 

  
Nuorisotoiminnan kehittämisryhmä 

 
Nuorisotoiminnan kehittämisryhmä tapasi kyseisen vuoden aikana kolme kertaa. Tapaamisissa nuoret 
pääsivät vaikuttamaan yhdistyksen nuorisotoimintaan ja kertomaan adoptoitujen nuorten näkökulmaa 
siihen, millaista toimintaa heille ja heidän kanssaan olisi tarpeen järjestää sekä miten nuoret parhaiten 
tavoitetaan. Nuorisotoiminnan kehittämisryhmään kuului vuonna 2017 yhdeksän 15–22-vuotiasta 
adoptoitua nuorta eri puolilta Suomea. Kolmessa tapaamisessa nuorten käyntikertoja oli yhteensä 16 
kappaletta ja kävijämäärät nousivat ensimmäisen tapaamisen jälkeen 33 %. 

  
Tukinetin vertaischatit 

 
Syksyllä 2017 yhdistys kokeili ensimmäistä kertaa vertaischatteja sekä adoptoiduille nuorille että 
kouluikäisten adoptoitujen nuorten vanhemmille Tukinet-sivustolla. Chatteja järjestettiin yhteensä neljä, 
joista kaksi adoptoiduille ja kaksi vanhemmille. Kahteen nuorten chattiin osallistui yhteensä seitsemän 
keskustelijaa ja vanhempien chatteihin kolme. Chatteja vetämässä oli kaksi koulutettua vapaaehtoista sekä 
nuorisotoiminnan kehittäjä. Vuonna 2018 Adoptioperheet ry jatkaa Tukinetissä adoptoitujen nuorten 
chattien järjestämistä kävijämäärien osoittaman selkeän tarpeen vuoksi. 

 
Viestintä ja sosiaalinen media 

 
Adoptioperheet ry perusti vuonna 2017 nuorille oman Instagram-kanavan ”adonuoret” ja sillä oli vuoden 
2017 lopussa yli 150 seuraajaa, jotka ovat pääasiassa adoptoituja nuoria. Kanavaa koordinoi 
nuorisotoiminnan kehittäjä ja hänen lisäkseen tilille sisältöä on tuottamassa pieni porukka yhdistyksen 
aktiivisia adoptoituja nuoria. 

  
Toinen pääasiallinen kanava nuorille tiedottamisessa oli Snapchat. Siellä seuraajia oli vuoden 2017 lopussa 
noin 80 ja myös nämä olivat pääasiassa adoptoituja nuoria. 
  



Myös WhatsApp oli tärkeässä asemassa nuorille tiedottamisessa ja sitä käytetään erityisesti nuorille 
vapaaehtoisille viestimisessä. Nuorisojäsenten kuukausittain lähetettävät uutiskirjeet lähtivät nimenomaan 
WhatsAppin kautta. 

  
Facebook ei ole enää juurikaan nuorten suosiossa ja siksi sitä kautta viestitään pääasiassa aikuisille ja 
adoptoitujen vanhemmille. Facebookia hyödynnettiin kuitenkin jonkin verran myös nuorille vapaaehtoisille 
viestittäessä.  

  
Tavoitteet ja niiden toteutuminen 

  
Tavoite 1: Vuonna 2015-2016 perustetut lasten ja nuorten paikallisryhmät jatkavat toimintaansa, ja vuoden 
2017 lopussa toimii neljä uutta ryhmää. Lapsille ja nuorille järjestetään tapahtumia valtakunnallisesti. 
 
Kaikki aikaisemmin perustetut nuorten ryhmät jatkoivat toimintaansa ja niiden lisäksi uusia ryhmiä 
perustettiin kaksi kappaletta. Yhdistys järjesti nuorille tapahtumia Helsingissä sekä Tampereella ja nuorten 
paikallisryhmät omilla paikkakunnillaan. Tapahtumien järjestäminen laajemmin vaatii lisää resursseja 
nuorisotoimintaan. 

  
Tavoite 2: Leiritoiminnan jatkaminen ja laajentaminen valtakunnallisesti mahdollisimman montaa 
palvelevaksi. 

  
Leiriyhteistyötä tehtiin sekä Lasten Kesä ry:n että Parasta Lapsille ry:n kanssa ja näiden lisäksi selvitettiin 
mahdollisuutta järjestää yhteistyöleiri kolmannen osapuolen kanssa Itä-Suomessa. 

  
Ainoastaan Lasten Kesä ry:n kanssa Hauholla järjestettäville leireille saatiin tarpeeksi osallistujia ja kaikki 
heidän kanssaan järjestetyt viisi leiriä toteutuivat. Kumpikaan Parasta Lapsille ry:n kanssa järjestetty lasten 
leiri, joista toinen Virroilla ja toinen Haukiputaalla, ei toteutunut vähäisien osallistujamäärien vuoksi. 
Leiriyhteistyö jäädytettiin toistaiseksi Parasta Lapsille ry:n kanssa. Selvityksistä huolimatta myöskään 
kolmatta yhteistyökumppania Itä-Suomen leiriä varten ei löytynyt. 

  
Tavoite 3: Saadaan lisää aktiivisia nuoria toimintaan, joka edistää yhdistyksen nuorisotoimintaa. 

  
Nuoria rekrytoitiin mukaan toimintaan aktiivisesti sosiaalisen median, tapahtumien ja paikallisryhmien 
kautta. Nuorisotoiminnan kehittäjä vieraili Turussa nuorten paikallisryhmän tapaamisessa kertomassa 
yhdistyksestä ja sen nuorisotoiminnasta. 

  
Vuonna 2017 saimme uusia aktiivisia nuoria mukaan toimintaamme. Nämä nuoret ovat toimineet muun 
muassa nuorisotoiminnan kehittämisryhmässä, Instagramin adonuoret-tilin sisällöntuottajina sekä 
avustaneet sisällön tuottamisessa yhdistyksen blogiin ja lehteen. 
 
    

Vaikuttamistyö     
 
Yhdistys on vahva, vaikuttava, vakavasti otettava ja riippumaton toimija suomalaisella adoptiokentällä. 
Jäsenet viestivät yhdistykselle adoptioon liittyvistä epäkohdista, joiden korjaamiseksi yhdistys tekee työtä. 
Vaikuttamistyö on luonteeltaan pitkäjänteistä, sillä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii aikaa ja 
johdonmukaisuutta. 

 
 
 



Lastensuojelu- ja adoptiokentän välisen keskustelun lisääminen 

 
Yksi vuoden 2017 painopisteistä vaikuttamistyössä oli lastensuojelun ja adoptiokentän välisen keskustelun 
lisääminen. Yhdistys on vuoden 2016 alussa kutsunut koolle työryhmän, jonka tehtävänä on lisätä 
keskustelua näiden kenttien välillä. Tavoite on edistää avoimen adoption tunnettuutta ja käyttöä 
suomalaisessa lastensuojelussa. Työryhmän keskustelun pohjalta yhdistys tuotti tutkimuksen, jota voidaan 
hyödyntää ammattilaisten keskuudessa sekä vaikuttamistyön tukena. Vuonna 2012 voimaan astunut 
adoptiolaki mahdollisti lain tasolla aivan uuden käytännön Suomessa – kotimaan avoimen adoption, jossa 
adoptiolapsella on oikeus pitää yhteyttä biologiseen vanhempaan tai vanhempiin. Tutkimus ja tulosten 
tunnetuksi tekeminen toteutettiin testamenttilahjoituksena saaduilla varoilla, jotka on osoitettu 
nimenomaan kotimaisen adoptiotoiminnan kehittämiseen. Tulosten välittämiseksi järjestettiin 
seminaaritapahtuma, sekä jalkauduttiin tapaamaan useita päättäjiä. Päättäjien tapaamisia varten tuotettiin 
esitteitä, joissa tiivistetysti kerrottiin perusasioita kotimaan avoimesta adoptiosta, tutkimuksen tuloksista ja 
perhevapaiden korjaamisehdotuksista. 

Yhdistyksen pidemmän ajan tavoite avoimen adoption suhteen on saada se kirjattua lastensuojelulakiin ja 
lisätä ammattilaisten tietoisuutta sekä yleistä tietoutta avoimesta adoptiosta. Tavoitteena on, että avointa 
adoptiota harkittaisiin lastensuojelussa tasaveroisena vaihtoehtona huostaanotolle aina lasten tilanteita 
mietittäessä. Avointa adoptiota pidettiin esillä kaikissa päättäjätapaamisissa sekä keskustelussa 
oikeusministerin kanssa. 

 
Muu vaikuttamistyö 

 
Yhdistys otti vuoden 2017 merkittäväksi vaikuttamistavoitteeksi perhevapaiden yhdenmukaistamisen ja 
panosti siihen muun muassa järjestämällä 84 päättäjätapaamista ja tuottamalla materiaalia. 
Adoptioperheiden vanhempain- ja hoitovapaat tulee pidentää yhtä pitkiksi kuin muilla lapsiperheillä, ja 
niiden maksuprosentit ja eläkkeen kertymistavat pitää yhtenäistää muiden perhe-etuuksia saavien kanssa. 
Vanhempainpäivärahaa tulee maksaa myös seitsemän vuotta täyttäneen lapsen adoptoiville. Joustavan 
hoitorahan ja vanhempien välillä jaettavan kotihoidontuen yhteydessä tulee huomioida, että adoptiolapset 
eivät tule perheisiin vastasyntyneinä. 
 
Adoptioperheet ry edustaa jäsenistöään Valviran alaisen adoptiolautakunnan täysistunnossa ja nostaa siellä 
esiin adoptioperheiden tarpeita. Adoptiopalvelumaksujen nousun myötä on esimerkiksi tarpeen tarkistaa 
adoptiotukien tasoa. Uudet adoptiokontaktit pitää huomioida adoptiotuessa. 

 
Kaikkien perheiden Suomi -hanke on Monimuotoiset perheet ‐verkoston vaikuttamistyön hanke, jonka 
tarkoitus on tehdä perhepolitiikan ja -työn kehittämis- ja vaikuttamistyötä kymmenen itsenäisen järjestön 
(Adoptioperheet, Familia, KÄPY – Lapsikuolemaperheet, Lapsettomien yhdistys Simpukka, Perhehoitoliitto, 
Sateenkaariperheet, Suomen Monikkoperheet, Suomen nuoret lesket, Suomen Uusperheiden Liitto ja 
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto) tiiviinä yhteishankkeena. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa 
järjestöjen kohderyhmiä yhdistäviä haasteita, etsiä niihin ratkaisuja ja viedä näitä ratkaisuja palveluiden ja 
lainsäädännön kehittäjien tietoisuuteen. Jatkohankkeen erityinen painopiste on työelämään vaikuttaminen. 
Adoptioperheet jatkoi vaikuttamistyötä myös osana tätä hanketta.  

 
Yhdistyksen jäsenkuntaa rohkaistiin osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä vaikuttamaan 
paikallistasolla ja toimialakohtaisesti. Jäsenet jakoivat käytännön vinkkejä esimerkiksi kotihoidontuen 
kuntalisän saamiseksi adoptioperheille ja perhevapaan palkallisen osan saamiseksi työehtosopimuksiin. 
Lisäksi vuonna 2017 kannustettiin jäseniä vaikuttamaan erityisesti kuntavaalien aikaan omien kuntiensa 
ehdokkaisiin ja päättäjiin. Tässä tukena olivat Monimuotoiset perheet -verkoston laatimat 
kuntavaalitavoitteet. 

 



Yhdistys osallistui adoptiokeskusteluun pohjoismaisten toimijoiden kesken. Suomessa mikään muu taho ei 
tee samaa työtä kuin Adoptioperheet, joten molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä pohjoismaisten 
kollegojen kanssa pyritään tiivistämään. Koska Tanskassa on samalta vertaisasiantuntijuuden pohjalta 
toimiva adoptioperhejärjestö, pyritään yhteistyötä lisäämään heidän kanssaan keskustelemalla Nordic 
Adoption Councilin (NAC) tapaamisissa kehittämistyön tarpeesta ja perhejärjestöjen roolista Pohjoismaissa. 
Yhdistys järjesti syyskuussa yhdessä muiden suomalaisten adoptiotoimijoiden kanssa pohjoismaisen 
seminaarin, jonka avasi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. 

 
Yhdistys teki yhteistyötä kaikkien adoptiotahojen kanssa: Helsingin kaupungin adoptiopalvelu, Interpedia 
ry, Pelastakaa Lapset ry, Yhteiset Lapsemme ry, aikuisten adoptoitujen yhdistykset (Aikuiset adoptoidut ry, 
Kansainvälisesti adoptoidut aikuiset ry, Adopterade Finland rf ja Vuxna Internationellt Adopterade i Finland 
rf), adoptiokuraattori ja adoption keskusviranomainen sekä Valviran alaisuudessa toimiva 
adoptiolautakunta. Keväällä 2017 yhdistys koordinoi ja järjesti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa 
Adoptoitujen päivän kampanjan sosiaalisessa mediassa. Syksyllä adoptioyhteistyötahoille järjestettiin 
mahdollisuus tavata ja keskustella adoptiotutkimuksen tehneen tutkijan kanssa jo ennen tulosten 
julkaisemista. 

 

Vaikuttamistyön päämäärä: Adoptioperheiden yhteiskunnallisen aseman parantaminen  

Tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
1: Lastensuojelu- ja adoptiokentän toimijoiden välisen keskustelun lisääminen ja avoimen adoption 
edistäminen 
 
Yhdistys teetti laajan tutkimuksen perheitä kohtaavien ammattilaisten asenteista ja mielipiteistä. 
Tutkimukseen osallistui 771 informanttia. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin valtakunnallisilla 
lastensuojelupäivillä, adoptio- ja lastensuojelualan ammattilaisille, päättäjille sekä eduskuntaseminaarissa. 
Henkilökohtaisia tapaamisia järjestettiin 76. Avoimen adoption lisäämisestä lastensuojelulakiin järjestettiin 
tapaaminen oikeusministeri Antti Häkkäsen kanssa 4.10.2018.  
 
2: Lisätään tietoa kansallisen adoptio-ohjelman tarpeellisuudesta ja jälkipalveluiden ongelmakohdista ja 
ratkaisuista 
 
Teimme tietoisen valinnan siirtää tämän tavoitteen aktiviinen vaikuttamistyö seuraavalle vuodelle, jolloin 
keskitytään eduskuntavaalityöhön. Aihetta pidettiin kuitenkin esillä päättäjätapaamisissa ja 
adoptiotoimijoiden verkostossa. 
 
3: Adoptiotukien nostaminen, perhevapaiden yhdenvertaistaminen suhteessa muihin lapsiperheisiin ja 
uusien yhteistyömuotojen ja -kumppanien löytäminen 
 
Adoptiotukien nostamiseksi tehtiin adoptiolautakunnan täysistunnon toimijoiden kanssa esitys sosiaali- ja 
terveysministeriölle marraskuussa. Tukien korottamisen välttämättömyyttä tuotiin esille kaikissa 
päättäjätapaamisissa. 
 
Yhdistys teki voimallisen panostuksen perhevapaisen yhdenmukaistamiseksi hallituksen tehdessä aloitteen 
perhevapaiden kokonaisuudistuksen saamiseksi. Yhdistys teetti materiaaleja, suunnitteli 
vaikuttamisvideoita ja jalkautui poikkeuksellisen ahkerasti tapaamaan työmarkkinajärjestöjä, perhe- ja 
muita sosiaalialan järjestöjä, poliittisia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä, puolueita, eduskuntaryhmiä, 
ministereitä ja heidän avustajiaan sekä kansanedustajia ja heidän avustajiaan. 
 



Uusia yhteistyösuhteita luotiin erityisesti työmarkkinaosapuolien ja poliittisten päättäjien kanssa. Uusi 
yhteistyömuoto oli akateeminen tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa. Tutkimusyhteistyötä 
tehtiin myös Lastensuojelun keskusliiton ja Pelastakaa Lasten kanssa. 
 

 

Viestintä  

Tarjoamme ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa adoptiosta moninaiselle jäsenistöllemme, ammattilaisille, 
medialle sekä suurelle yleisölle. Koska kohderyhmiä on monia ja viestinnän painotukset eroavat 
kohderyhmittäin, myös viestintämme on jaettu eri kanaviin. Ulkoinen viestintämme nojaa siihen, että 
olemme aktiivinen keskustelija, joka reagoi ympäristönsä avauksiin ja nostaa rohkeasti ja asiantuntevasti 
asioita keskusteluun. 

  
Toimintavuoden aikana toteutettu viestintähankkeemme on lähtenyt liikkeelle vastauksena jäsenistön 
parista nousseelle tarpeelle. Etsimme rahoitusta oppaalle adoptioperheistä lastensuojelun asiakkaana. 
Saimme Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön rahoituksen oppaan kokoamista varten, ja lehden 
toimituspäällikkö on kontaktoinut ammattiasiantuntijat ja kokemusasiantuntijat, ja kerännyt sisällön 
vuoden 2017 puolella. Sisällön toimittaminen, taitto ja painatus toteutuu 2018 puolella yhdistyksen omalla 
rahoituksella. 

  
Juhlavuoden runsaiden tapahtumien yhteydessä tapasimme tavallista enemmän jäseniämme ja muita 
meitä lähellä olevia toimijoita. Kasvokkaiset kohtaamiset ovat tärkeitä, jotta meillä on myös suora kontakti 
edustamiimme henkilöihin lukuisten vapaaehtoistemme rinnalla. 

  

Yhdistyksen käytössä on seuraavat kanavat: 

- verkkosivut, joilla kerrotaan ajankohtaisesta toiminnastamme, ja niille kootaan tietoa adoptioteemoista 

Muissa Pohjoismaissa on adoptiokeskusviranomainen, joka ylläpitää kansallista, adoptioon liittyvää 
aineistopankkia. Paikkaamme tätä tarvetta ja tarjoamme sosiaalisen median kanavissamme ja 
verkkosivuillamme jäsenneltyä tietoa sekä adoptoiduille ja adoptioperheille, heitä kohtaaville 
ammattilaisille että yleensä adoptiosta kiinnostuneelle suurelle yleisölle ja medialle. 

  
Koska verkkosivuilla palvellaan monia eri kohderyhmiä erilaisine tarpeineen, käynnistimme verkkosivujen 
uudistamisen, jotta kasvanut tietomäärä olisi paremmin löydettävissä loogisemman jäsentelyn ansiosta. 
Verkkosivujen uudistaminen kilpailutettiin vuoden 2017 lopussa, ja samalla uusitaan yhdistyksen koko 
visuaalinen ilme vastaamaan paremmin muuttunutta toimintaympäristöä ja kohderyhmiämme. 

  

- jäsenlehti, joka on laadukas, arvostettu ja jäsenistön toiveesta edelleen paperinen, ilmestyy 4 krt/v ja on 
ainoa suomenkielinen adoptioaiheisiin keskittyvä julkaisu 

Adoptioperheet-lehti on ollut vuodesta 2012 alkaen Suomen ainoa adoptioon keskittyvä lehti. 
Jäsenlehtemme on odotettu julkaisu, jonka jäsenemme arvioivat syksyn 2016 kyselyssä kaikkein 
tärkeimmäksi jäsenedukseen. 
  
Lehden vastaavana päätoimittajana toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja. Lehden taitto ja journalistisesta 
viimeistelystä vastaavan toimitussihteerin työpanos oli ulkoistettu. Lehtityön koordinointiin ja materiaalin 
työstämiseen ostettiin niin ikään apua, jotta lehden monipuolinen sisältö ja korkea taso voitiin säilyttää ja 
samalla hyödyntää vapaaehtoisten panos. 

  



Lehden toimittamiseen osallistui vapaaehtoisten muodostama, pääasiassa suljetussa Facebook-yhteisössä 
keskusteleva lehtiryhmä, joka vastasi suurelta osin lehden sisällöntuotannosta. Lehtien teemoja ideoitiin 
lehtiryhmän koulutuksessa ja suljetussa Facebook-ryhmässä. Vuonna 2017 ilmestyneiden lehtien teemat 
olivat 1) Maailma, 2) Parisuhde, 3) Tabut ja 4) Juuret. 
  

- sähköinen jäsentiedote, jossa kerrotaan kuukausittain adoptiokentän kuulumisista ja tapahtumista 

Vuonna 2017 ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedotettiin jäsenistölle kuukausittaisella 
jäsentiedotteella, ja kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin henkilökohtaisesti. 

Jäsenistöstämme noin 75% on antanut luvan viestiä sähköpostitse, ja käytämme tätä tapaa viestiäksemme 
sekä omista että muiden adoptiokentän toimijoiden tapahtumista ja kuulumisista.  Yhteistyökumppanimme 
pyytävät usein tiedotusapua, sillä meillä on kattavin kontaktipinta adoptioperheisiin. 

- WhatsApp-tiedote, jossa kerrotaan nuorisotoiminnan kuulumisista sekä nuoria kiinnostavista 
tapahtumista ja joka lähetetään kuukausittain nuorisojäsenille 

Yhdistys on nuorisojäseniä ja -aktiiveja palvellakseen satsannut nuorille viestimiseen. Nuorisojäsenet saavat 
kuukausittain WhatsApp-uutistiedotteen, ja vuonna 2017 käytössä on ollut Snapchat kevyempänä nuorille 
viestimisen kanavana. Nuorille suunnatun viestinnän vetovastuussa on nuorisotoiminnan kehittäjä. 

 
- blogi, joka esittelee adoptiokenttää vaihtelevista näkökulmista   

Blogiimme kirjoittivat sekä työntekijämme että luottamushenkilömme, mutta myös vapaaehtoiset ja 
yhdistyksen jäsenet. Kirjoituksissa käsiteltiin yhteiskunnallisia asioita usein henkilökohtaisella otteella. 
Eniten kiinnosti juurimatkasta Etelä-Afrikkaan tehty koonti. 

- Facebook, jossa jaamme yhdistyksen sivuilla itse tuottamiamme ja muilta poimittuja sisältöjä 
adoptioperheitä kiinnostavista asioista, lisäksi Facebookissa on suljettuja ryhmiä vapaaehtoisille  

Koko yhdistyksen henkilökunta viesti Facebookissa ja teki päivityksiä verkkosivuille omaan 
vastuualueeseensa liittyen. Jäsenkyselyn perusteella sosiaalisen median kanavista jäsenistölle tärkein on 
Facebook. Tavoitammekin siellä hyvin adoptiovanhemmat, ja erityisesti naiset. Tykkääjien määrä kasvaa 
tasaisesti, vuoden 2016 lopusta tykkääjiä kertyi lisää 254 henkilöä, mikä merkitsi 18 %:n kasvua. 

  
Eri vapaaehtoisryhmien sisäisessä viestinnässä yhdistys hyödynsi suljettuja Facebook-ryhmiä. Hallituksen ja 
henkilökunnan omassa salaisessa Facebook-ryhmässä vaihdettiin ajatuksia ja ideoita. 

  

- Twitterissä viestitään päättäjille ja medialle adoptiosta ja osallistutaan käynnissä oleviin, adoptiota 
sivuaviin tai koskeviin keskusteluihin.  

Twitterin avulla tavoitamme parhaiten sidosryhmät ja vaikuttajat, ja keskustelemme suoraan päättäjien 
kanssa. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli noin 1300 seuraajaa. 

  

- Instagram, jossa viestitään etenkin nuorille jäsenille kevyesti toiminnastamme ja toimiston arjesta 

Yhdistyksellä on kaksi eri Instagram-tiliä, toinen erityisesti nuorille suunnattu @adonuoret ja toinen 
yhdistyksen yleinen @adoptioperheet.  Yhdistyksen Instagram-tilillä tehtiin kampanjointia, muun muassa 



juhlavuoden tapahtumia esiin nostanut joulukalenteri, jonka ansiosta vuoden lopussa seuraajia oli 550 
(kesällä noin 400 ja vuoden alussa vajaa 300).  Nuorten @adonuoret -tilillä on seuraajia noin 150. 

  

Juhlavuoden viestinnällisiä tavoitteitamme olivat asiantuntijaprofiilimme vahvistaminen sekä adoption ilon 
tuominen julkiseen keskusteluun. Järjestimme maaliskuussa 2017 #adoptionilo-viestintäkampanjan yhdessä 
Pelastakaa Lasten, Interpedian ja Yhteiset Lapsemme ry:n kanssa. Viikon mittainen kampanja alkoi 
adoptoitujen päivänä 13.3.2017, ja se sai runsaasti huomiota sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa. 
Etenkin perheet ja odottajat kiittelivät kampanjaa, jossa jaettiin myönteisiä ja tavallisia tarinoita 
adoptioperheiden ilonhetkistä. Kampanja poiki 13 mediaosumaa, ja pääsimme esimerkiksi valtakunnallisen 
Yleisradion TV- ja radiouutisiin sekä verkkouutisjutuksi. Myös somessa kampanja näkyi erinomaisesti. 
 
Onnistuneen jäsen- ja ulkoisen viestinnän edellytys on sujuva sisäinen viestintä. Huomioimme ja 
hyödynnämme viestinnän tekemisessä niin hallituksen jäsenten kuin työntekijöiden vahvuudet ja verkostot. 
  

Tavoitteet ja niiden toteutuminen 

  
Tavoite 1: Järjestön tuottama tieto on vaikuttavaa, ja maineemme adoptioasioiden asiantuntijana kasvaa. 

  
Ykköstavoitteen osalta mittareiksi oli määritetty, että tuottamamme tieto tavoittaa kohderyhmät. 
Sidosryhmien antama arvosana asiantuntijuudestamme nousee vuoden sidosryhmäkyselyssä. 

 Seminaari 11/2017 onnistui hienosti yhdistämään tutkittua tietoa ja tunteellisia 
kokemuspuheenvuoroja. Tapahtumaan osallistui noin 40 henkilöä. Sen lisäksi on tavattu iso määrä 
päättäjiä perhevapaiden ja avoimen adoption tiimoilta. 

 Lastensuojeluoppaan ja tutkimustiedon popularisointi ei edennyt suunnitellusti, koska niiden 
julkaisu siirtyi vuoden 2018 puolelle. 

 Edelliseen sidosryhmäkyselyyn verrattuna olemme vastaajien mielestä nyt luotettavampia 
(aikaisempi arvo 96, nyt 100/100) ja tiedotamme paremmin (kysymykseen “onko tiedotus riittävää” 
edellisen kyselyn arvo oli 89 ja nyt 2017 91). Tuoreimman kyselyn perusteella 
yhteistyökumppaneistamme 73 % vastaajista katsoi, että vaikuttavuutemme on lisääntynyt, loput 
27 % katsoi sen pysyneen ennallaan. 

 
Tavoite 2: Jäsenviestintä vastaa moninaisten jäsentemme tarpeita ja innostaa lähtemään mukaan. 

  
Kakkostavoitteen osalta mittarina oli, että sisältöjämme jaot lisääntyvät sosiaalisessa mediassa. 
Toimintamme tavoittamiemme adoptioperheiden ja -nuorten määrä kasvaa. 

 Some-kanavien seuraajamäärät ovat kasvaneet 
  

Tavoite 3: Vaikutamme adoptiota koskevaan asenneilmapiiriin myönteisesti. 

  
Kolmatta tavoitetta oli määrä mitata sillä, että Adoption ilo -kampanjan sisältöjä jaetaan aktiivisesti. 
Kampanja saa näkyvyyttä myös perinteisessä mediassa. 

  
Adoption ilo -kampanja sai 13 mediaosumaa mm. Ylen valtakunnallisissa uutisissa ja paikallisradioissa, 
Etelä-Saimaa-lehdessä sekä Yle Puheen Mahadura & Özberkan -radio-ohjelmassa. Kampanja sai paljon 
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, jossa perheet lähtivät kiitettävästi jakamaan omia tarinoitaan. 
Esimerkiksi Instagram-päivityksiä tunnisteella #adoptionilo tehtiin noin 150. 
 

 



Varainhankinta   

Yhdistyksen taloudesta vastaavat toiminnanjohtaja ja hallitus. Tilintarkastuksen hoiti Tilintarkastusrengas 
Oy (HTM Kai Salmivuori).  

Suurimmat tulonlähteet olivat STEA:n yleisavustus ja jäsenmaksut.  Avustuksia saatiin Päivikki ja Sakari 
Sohlbergin säätiöltä ja kunnilta kehittämishankkeisiin ja paikallistoimintaan.  

 

Varainhankinnan päämäärä: Järjestön toiminnan kattava rahoitus, sen saaminen ja ylläpitäminen 

Tavoite 1: RAY:ltä saatu avustusmäärä nostetaan 

STEA:n (ent. RAY) yleisavustus vuodelle 2017 oli 160.000 euroa. Se nousi seuraavalle vuodelle 198.000 
euroon. 

Tavoite 2: Nostetaan jäsenmäärää ja saadaan olemassa olevat jäsenet maksamaan jäsenmaksut 

Jäsenmäärä oli 31.12.2017 2932, joista 23 nuorisojäsentä ja 93 kannatusjäsentä. Vuotta aikaisemmin 
jäseniä oli 2964, joista 12 nuorisojäseniä. Jäsenmaksutuotot olivat 49.708 euroa (vuonna 2016 53.075 €). 

Tavoite 3: Nostetaan kunnilta ja säätiöiltä saatujen rahoitusten määrää 

Muut kuin STEA:lta saadut avustukset yli kaksinkertaistuivat toimintavuoden aikana (2016: 9221 €, 2017: 
20251 €). 

 

 
Luottamushenkilöt, henkilökunta, toimitilat ja jäsenyydet  

 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja, seitsemän varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Salla Saarinen, hallituksen jäseninä Sanna Kaijanen, Rita Koivisto, Kati 
Nordlund-Luoma, Pauliina Pulkkinen, Susanna Saikkonen, Sari Valkeapää ja Leena Virtanen, sekä 
varajäsenenä Katja Koponen. Hallituksen kokouksia pidettiin viisi. Hallituksen jäsenille ei maksettu 
kokouspalkkioita, sen sijaan pitkämatkalaisten matkakulut korvattiin.    

Yhdistyksellä oli kolme pysyvässä työsuhteessa olevaa työntekijää, joista kaksi teki kokopäivätyötä ja yksi 
osa-aikaista työtä. Vakituiset työntekijät olivat viestintä- ja järjestösihteeri Lotta Ventelä, jonka 
perhevapaasijaisena alkuvuoden toimi Veera Adolfsen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Hanna-Kaisa 
Virtanen ja toiminnanjohtaja Anu Uhtio, jonka opintovapaasijaisena toukokuun loppuun saakka toimi Elina 
Helmanen. Lisäksi Paikka auki -hankkeessa työskenteli nuorisotoiminnnan kehittäjä Elias Helminen. 
Korkeakouluharjoittelija Mimmi Mönkkönen toimi erityisesti juhlavuosijärjestelyissä. Toimituspäällikkö 
Päivi Suutari vastasi jäsenlehtien tuottamisesta sekä säätiöavustuksella tuotetusta lastensuojeluoppaasta. 
Testamenttivaroin teetetystä kotimaan adoptiotutkimuksesta vastasi tutkija Eveliina Heinonen. 

Työntekijöiden hyvinvointia tuettiin työterveyshuollolla, liikunta- ja kulttuurikortilla sekä mahdollisuudella 
työnohjaukseen. Toiminnan rajun kasvun ja monipuolistumisen myötä henkilökunnan työpanos oli 
maksimaalisessa käytössä. Työhyvinvointia kartoitettiin kolmella kyselyllä. 

Yhdistyksen toimitilat (Kotola) olivat Helsingin ydinkeskustassa mahdollistaen monien tapahtumien ja 
koulutusten järjestämisen omissa tiloissa. Yhdessä Familia ry:n ja Supli ry:n kanssa vuokratut tilat olivat 
tehokkaassa käytössä. Uusien toimitilojen etsiminen käynnistettiin, sillä vuokrasopimus päättyy 2018.  

Adoptioperheet ry kuului jäsenenä Lastensuojelun Keskusliittoon, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepaan, 

SOSTEen, Hyvinvointialan liittoon (aikaisemmin Sosiaalialan Työnantajat ry) ja Nordic Adoption Counciliin. 


