
 

 

Yhteiset Lapsemme ry      25.10.2016 

 

Strategia 2017-2020 

 

Strateginen tavoite 

Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. 

Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien 

toteutumista. 

 

MISSIO  Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. 

VISIO  Hyvinvoivat monikulttuuriset lapset ja perheet Suomessa. 

 

ARVOT Moninaisuuden arvostaminen 

  Vertaisuus ja osallisuus 

  Vastuu ja välittäminen 

     

Yhteiset Lapsemme ry:n toiminta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutus 

Kohderyhmän koko 



 

TAVOITTEET 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Myönteinen  Ymmärrys haavoittuvassa 

  Moninaisuuden asenneilmapiiri asemassa olevan tuen 

  arvostaminen    tarpeesta 

      

     Globaali vastuu 

     Osaavat ammattilaiset  Syrjimättömyys 

     tukena perheiden    

     arjessa      

    Osallisuus  

Erityiset ja yksilölliset    

 tarpeet tunnistava tuki  Vertaisuus  

 
 

 

 

Monikulttuurista 

perhetaustaa 

kunnioittava, lapsen ja 

nuoren kehitystä 

tukeva sekä aikuisten 

vanhemmuutta tukeva 

turvallinen ja 

ammatillinen 

kasvuympäristö. 

Lasten oikeudet 

toteutuvat. 

Myönteinen 

asenneilmapiiri 

kehitysyhteistyötä 

kohtaan. 

Osallistumisen 

mahdollisuuksia 

kasvavalle joukolle 

tukijoita.  

Monikulttuurisilla 

lapsilla ja nuorilla on 

monipuolisesti kanavia 

omien kokemusten 

jakamiselle. 

Moninaisuutta 

arvostava, myönteinen 

ja monikulttuuristen 

lasten tilanteen 

tiedostava 

asenneilmapiiri.  

Lasten, nuorten ja 

perheiden kotoutumisen 

ja osallisuuden 

edellytykset toteutuvat. 

Adoptoidut, hakijat ja 

vanhemmat tunnistavat 

omat voimavaransa ja 

saavat erityistä tukea. 

Ammattilaiset 

tiedostavat adoptio-

vanhemmuuden 

erityisyyden.  

MONIKULTTUURISET 
KODIT 

 

MONIKULTTUURISET 
LAPSI- JA PERHEPALVELUT 
 

YHTEISKUNNALLINEN 

VAIKUTTAMINEN 

 

KANSAINVÄLINEN 

TOIMINTA 

 



TOIMINTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖT 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monikulttuuriset lapsi- ja perhepalvelut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vaikuttamistyömme vahvistaa moninaisuutta arvostavaa ja myönteistä sekä monikulttuuristen 
lasten tilanteen tiedostavaa asenneilmapiiriä. Ammattilaiset saavat mahdollisuuksia vahvistaa 
osaamistaan kohdata työssään erilaisia perhe- ja kulttuuritaustoja edustavia perheitä. 
Monikulttuuristen lasten ja nuorten oma ääni tulee kuulluksi ja heillä on mahdollisuuksia omien 
kokemusten jakamiseen sekä vuorovaikutteiseen osallisuuteen.  
 
Ole rohkea ja reilu – työpajatoiminta tavoittaa lapset jo päiväkodista sekä alaluokilta lukien. 
Moninaisuuden arvostusta lisäävää toiminnallista pajatoimintaa on tarjolla myös nuorille ja 
aikuisille. 
 
Uudistuva verkkomedia ja laadukas Yhteiset Lapsemme-lehti sekä näkyvyys sosiaalisessa 
mediassa nostavat esiin monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden arkeen liittyviä ilmiöitä. 

 

Lapset, nuoret ja vanhemmat 

omissa arjen toiminta-

ympäristöissään. Vapaaehtoiset, 

jäsenet, ammattilaiset, suuri yleisö. 

Ole rohkea ja reilu-

työpajatoiminta, Yhteiset 

Lapsemme-viestintä, 

seminaarit, tapahtumat. 

 

Monikulttuurisen perhetyön ammatillinen erityisosaaminen, perheiden yksilölliset tarpeet huomioiva 

ammatillinen tuki sekä ammatillisesti ohjattu vertaistuki vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä sekä 

kokemusta kuulumisesta ja vertaisuudesta.  

Lasten, nuorten ja perheiden kotoutumisen edellytykset vahvistuvat ja syrjäytymisen riskit vähenevät. 

Monipuolinen adoptiovalmennus, neuvonta, tuki ja vertaistoiminta auttavat arjessa sekä vahvistavat 

adoptoitujen, hakijoiden ja vanhempien voimavaroja. Myös ammattilaisten ja perheiden lähipiirin 

tietoisuus lisääntyy. 

 

Monikulttuuriset lapset, 

nuoret ja perheet. 

Adoptionhakijat, 

adoptiovanhemmat ja 

adoptoidut. Ammattilaiset. 

Monikulttuurinen 

perhetyö, kuntoutus ja 

ryhmätoiminta sekä 

venäjänkielinen 

perhevalmennus. 

Adoptiokuraattoritoiminta, 

adoptiovalmennus ja 

ryhmätoiminta. 



Monikulttuuriset kodit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälinen toiminta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ammatillisesti tuetut, turvalliset kasvuympäristöt tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä 

identiteetin muodostumista.  

Kasvuympäristö mahdollistaa lasten ja nuorten kiinnittymisen suomalaiseen yhteiskuntaan jokaisen 

omaa perhe- ja kulttuuritaustaa kunnioittaen. 

Sijaishuollossa tiivis yhteistyö perheiden kanssa vahvistaa vanhemmuuden voimavaroja. 

 

 

   Erityistä tukea            

tarvitsevat       

monikulttuuriset lapset, 

nuoret ja perheet. 

 

Yhteiset Lapsemme vastuullinen ja eettisesti kestävä kehitysyhteistyö ja kummitoiminta ovat ikkuna 

kehitysmaan lapsen arkeen.  

Toimintamme tukee yhteistyökumppaneittemme työtä lasten oikeuksien puolesta. Globaali vastuu lisää 

tietoisuutta ja vahvistaa myönteistä asenneilmapiiriä haavoittuvassa asemassa olevien tukemista 

kohtaan. Kansainvälinen toiminta antaa yksityishenkilöille ja yrityksille osallistumisen mahdollisuuksia. 

 

Lastensuojelun sijaishuolto 

sekä Suomeen yksintulleiden 

turvapaikanhakija- ja 

pakolaislasten asumisyksikkö. 

Haavoittuvassa asemassa elävät 

lapset ja nuoret kehitysmaissa ja 

kehittyvissä maissa sekä Suomen 

lähialuilla. 

Tukijat ja kummit Suomessa. 

Kehitysyhteistyö ja 

kummitoiminta, 

lähialueyhteistyö. 



 

Resurssit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteiset Lapsemme ry:ssä työskentelee sitoutuneita ammattilaisia, jotka ovat ylpeitä osaamisestaan. 

Yhdistys tarjoaa yksiköissään harjoittelupaikkoja sosiaalialan opiskelijoille ja työelämävalmennettaville.  

Vapaaehtoiset ovat edelleen kasvava ja vahvistuva voimavara Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnassa. 

Vapaaehtoisille osallistumisen mahdollisuuksia on tarjolla Ole rohkea ja reilu – työpajatoiminnassa, 

adoptiotoiminnassa, kotouttavassa kerhotoiminnassa ja kehitysyhteistyöhankkeessa sekä muussa 

yhdistyksen toiminnassa. 

 

Henkilökunta, hallitus, jäsenet, 

vapaaehtoiset, opiskelijat. 

Vakiintunut omarahoitus ja 

varainhankinta. 

Sitoutunut Yhteiset 

Lapsemme-joukko. 

Vakaa talous. 


