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TOIMINTASUUNNITELMA 2019  

 
Yhteiset Lapsemme ry:n on kansalaisjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on edistää 

monikulttuuristen- ja maahanmuuttajalasten hyvinvointia ja oikeuksia Suomessa. 

Maahanmuuttajataustaisten määrä (385 000 v. 2017) on kasvanut maassamme tasaisesti kahden 

viime vuosikymmenen aikana. Myös maahanmuuttajataustaisille äideille syntyneiden lasten 

määrä sekä lasten suhteellinen osuus kaikista lapsista ovat kasvaneet. Kehitys näkyy etenkin 

pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, jossa asuu enemmistö maahanmuuttajataustaisesta 

väestöstä.  

Yhteiset Lapsemme ry toimii myös kansainvälisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten 

oikeuksien ja paremman elämän puolesta. Kaikessa toiminnassa huomion keskiössä ovat lapsen 

oikeudet, lasten ja nuorten osallisuus ja globaali vastuu. 

Yhdistyksen pysyviin toimintoihin kuuluvat kansainväliseen adoptioon liittyvät koulutus- ja 

tukipalvelut, lastensuojelupalvelut, rasisminvastainen ja moninaisuutta edistävä toiminta, 

viestintä- ja vaikuttamistyö sekä erilaiset hankkeet. Toimintavuoden aikana yhdistyksellä on 

käynnissä kaksi turvapaikanhakijataustaisiin nuoriin ja pakolaisperheiseen liittyvää hanketta.  

Yhteiset Lapsemme ry tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, viranomaisten ja yhteiskunnallisten 

toimijoiden ja yritysten kanssa. Yhdistyksessä tehdään paljon vapaaehtoistyötä, ja sen merkitys on 

toiminnassa edelleen kasvava.  

Vuoden 2019 toiminnan painopisteet  

Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnan painopisteet ovat vuonna 2019 vaikuttamistyössä, viestinnässä 

ja varainhankinnassa.   Suomalainen asenneilmasto on kiristynyt vuoden 2015 pakolaiskriisin 

jälkeen. EU:n perusoikeusviraston raportin (2017) mukaan Suomi on yksi syrjivimpiä EU-maita, 

jossa esiintyy myös paljon vihapuhetta ja häirintää. Nuorisobarometri osoittaa, että 

vähemmistöön kuuluminen nostaa selvästi lasten ja nuorten riskiä joutua kiusatuksi. Etniseltä 

ulkonäöltään valtaväestöstä erottuvat lapset ja nuoret joutuvat myös muita useammin rikoksen 

uhriksi, ja heihin kohdistunut väkivalta on usein vakavampaa. 

Teemme vaikuttamistyötä ruohonjuuritasolla päiväkodeissa ja kouluissa järjestämällä 

moninaisuutta edistäviä, taidelähtöisiä ja toiminnallisia Ole rohkea ja reilu -työpajoja. Työpajoja 

ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset. Toimintavuoden aikana toteutamme Ole rohkea ja reilu -

vaikuttamiskampanjan, jonka aikana kampanjoidaan sosiaalisessa ja perinteissä mediassa sekä 

järjestetään katu- ja yleisötapahtumia.   

Viestintämme ilmettä kirkastetaan ja viestintää tehostetaan yhdistyksen tunnettuuden 

lisäämiseksi. Verkossa ja sosiaalisessa mediassa jaetaan yhdistyksen tuottamia sisältöjä 

aktiivisesti ja tehdään toiminnan tuloksia paremmin näkyviksi. Yhteiset Lapsemme -lehti ilmestyy 

vuoden aikana neljä kertaa printtilehtenä. 



Varainhankinnassa etsitään uusia rahoituslähteitä julkisen rahoituksen rinnalle. Toimintavuoden 

aikana panostetaan yritysyhteistyöhön, palvelujen konseptointiin ja niiden myyntiin.  

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

1.1 Viestintä 

Viestintämme on monikanavaista, ajankohtaista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Viestintä tukee 

yhdistyksen perustarkoituksen toteutumista. Viestintämme kannustaa ihmisiä olemaan mukana 

lapsen oikeuksien edistämisessä, rasismin torjumisessa ja eriarvoisuuden ja syrjäytymisen 

ehkäisemisessä.  

Toimintavuoden aikana toteutamme Ole rohkea ja reilu -kampanjan. Kampanjaviestintää tehdään 

aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, yhdistyksen omissa viestintäkanavissa sekä nostamalla 

kampanjan viestiä esille laajemmin myös perinteisessä mediassa.  

Julkaisemme Yhteiset Lapsemme -lehden neljä kertaa printtilehtenä. Jäsenpostituksen lisäksi 

lehti toimitetaan noin 170 järjestölle, virastolle, kirjastolle yms. taholle. Lisäksi toimitamme 

verkkomediaa, jossa julkaistaan keskimäärin kaksi uutta artikkelia kuukaudessa.  

Jäsenet ja tilaajat saavat säännöllisesti uutiskirjeen (noin 1/kk). Tuotamme aktiivisesti sisältöä 

sosiaalisen median kanaviin mm. Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube. Lisäämme videoiden, 

live-lähetysten, liikkuvan kuvan sekä podcastien tuottamista ja jakamista. Yhdistyksen 

työntekijöitä kannustetaan osallistumaan verkossa ja somessa jaettavan sisällön tuottamiseen 

omilta vastuualueiltaan.  

Toimintavuoden aikana vahvistamme eri toimintojemme ja hankkeidemme viestintää. Teemme 

toimintamme tuloksia paremmin näkyviksi. Keskitymme rakentamaan selkeän, yhtenäisen ja 

vaikuttavan viestinnällisen kokonaiskuvan yhdistyksestä. 

 

1.2 Ole rohkea ja reilu -työpajatoiminta 

Yhteiset Lapsemme ry:n Ole rohkea ja reilu- työpajatoiminta edistää lasten ja nuorten 

moninaisuuden ymmärrystä ja arvostusta sekä vahvistaa välittämisen ja puuttumisen taitoja. 

Työpajoja ohjaavat päiväkodeissa, kouluissa sekä lasten- ja nuorten vapaa-ajan ryhmissä 

koulutetut vapaaehtoiset.  

Toimintavuoden aikana ohjattujen työpajojen ja vapaaehtoisten ohjaajien määrä pysyy nykyisellä 

tasolla. Ohjaajakoulutuksia järjestetään Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. Ole rohkea ja reilu -

työpajoja ohjataan vuosittain noin 120. Vapaaehtoisia on toiminnassa mukana noin 100.  

Toimintavuoden aikana tavoitteena on edistää työpajatoiminnan yhdenvertaisuutta kehittämällä 

uusi nuorten työpajamalli, jonka ohjaaminen ja johon osallistuminen ei ole sidottu suomen kielen 

osaamiseen. Tässä työpajassa moninaisuuden teemoja käsitellään pääasiassa taiteen ja muun ei-

kielellisen toiminnan avulla. Keskeisenä toimintavuoden tavoitteena on myös vahvistaa 

työpajatoiminnan oppilaitos- ja järjestöyhteistyötä. 

Vuoden 2019 aikana aikuisille suunnatut työpajat pilotoidaan ja niiden markkinointi yrityksille ja 

yhteisöille aloitetaan osana yhdistyksen varainhankintaa.  



 

1.3 Seminaarit, tapahtumat ja muu vaikuttaminen 

Yhteiset Lapsemme ry järjestää vuosittain seminaareja, tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa 

koulutetaan ammattilaisia sekä luodaan tilaa kohtaamiselle ja keskustelulle monikulttuuristen 

lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvistä asioista.  

Vuoden 2019 aikana järjestämme pääkaupunkiseudulla useita yleisötapahtumia mm. 

monikulttuurisen ystävänpäiväjuhlan, rasisminvastaisen päivän tapahtuman, Taiteiden yö -

tapahtuman sekä syyskaudella perinteisen kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ammattilaisille 

suunnatun asiantuntijaseminaarin.  

Yhdistys jatkaa myös lapsille suunnattua ihmisoikeuskasvatusta Itä-Euroopan romaniväestön 

tilannetta esittelevässä Käsiin kirjottu -hankkeessa, jonka näyttely- ja työpajakokonaisuus on esillä 

alkuvuodesta Tampereen pääkirjasto Metsossa.  

Toimintavuonna 2019 toteutetaan Ole rohkea ja reilu –kampanja, jolla herätetään keskustelua ja 

toimintaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvan rasismin torjumiseksi. Otamme myös aktiivisesti osaa 

yhteiskunnalliseen keskusteluun vaalivuoden aikana.  

 

2 Monikulttuuriset lapsi- ja perhepalvelut  

Yhteiset Lapsemme ry:n monikulttuurisiin lapsi- ja perhepalveluihin kuuluvat adoptioon liittyvät 

tuki- ja koulutuspalvelut, lastensuojelun sijaishuollon palvelut (Monikulttuurinen Koti Ilola) ja 

maahanmuuttajalasten ja -perheiden hyvinvointia edistävät hankkeet.   

Vuoden 2019 aikana jatkamme adoptioon liittyviä tuki- ja koulutuspalveluja, 7-paikkaisen 

Monikulttuurisen Koti Ilolan toimintaa sekä kahta STEA-rahoitteista hanketta. Tämän lisäksi 

järjestämme kotouttavaa vapaa-ajan toimintaa pakolaistaustaisille lapsille ja perheille.  

2.1 Adoptioon liittyvä toiminta ja tukipalvelut 

Adoptioon liittyvät palvelumme antavat adoptionhakijoille, adoptiovanhemmille ja adoptoiduille 

itselleen heidän tarvitsemaansa tietoa ja tukea. Toiminnassa kohderyhmän omat voimavarat 

tulevat näkyviksi ja käyttöön. Kaikki yhdistyksen adoptiotoiminta perustuu vahvaan 

kokemusasiantuntijuuteen. 

Järjestämme vuosittain 6-8 adoptiovalmennuskurssia sekä 3-4 luento- ja keskustelutilaisuutta 

adoptionhakijoille, vanhemmille, adoptoiduille, perheiden läheisille ja ammattilaisille. 

Valmennuskursseilla adoptionhakijoiden edellytykset arvioida omia voimavarojaan 

adoptioprosessin eri vaiheissa vahvistuvat. Luento- ja keskustelutilaisuuksissa hakijat, 

vanhemmat, adoptoidut ja perheiden läheiset saavat tietoa, tukea ja mahdollisuuden 

verkostoitua.  

Toimintavuoden aikana aloitamme ryhmätoiminnan adoptiolapsille ja jatkamme ryhmätoimintaa 

murrosikäisten adoptiolasten vanhemmille. 

Yhteiset Lapsemme ry:n adoptiokuraattori tarjoaa adoptioon liittyvissä kysymyksissä 

mahdollisuuden helposti tavoitettavaan matalan kynnyksen neuvonta- ja tukipalveluun. 



Adoptiokuraattori palvelee puhelimitse ja hänen kanssaan voi sopia tarvittaessa henkilökohtaisen 

tapaamisen.  

Adoptoitujen aikuisten toimittama Adoptoidun ääni -podcast tavoittaa laajan kuulijakunnan. Uusia 

jaksoja julkaistaan noin kerran kuukaudessa. Adoptoidun ääni -podcastin teemoista järjestetään 

kaikille avoimia ryhmächatteja. Toiminnan tavoitteena on, että adoptoidut lapset, nuoret ja 

aikuiset saavat mahdollisuuden vaikuttaa itse adoptoitujen asemaan sekä osallistua myös 

laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

Vuonna 2019 jatketaan aktiivista yhteistyötä adoptiotoimijoiden verkoston kanssa. 

Adoptiokuraattori on adoptiolautakunnan kansainvälisen jaoston varajäsen sekä mukana 

Lastensuojelun Keskusliiton Osallisuuden edistämisen neuvottelukunnassa.  

2.2 Monikulttuurinen Koti Ilola 

Yhteiset Lapsemme ry:n Monikulttuurinen Koti Ilola on Sipoossa sijaitseva 7-paikkainen 

lastensuojelun sijaishuollon yksikkö, joka on erikoistunut hoitamaan monikulttuurisia lapsia ja 

nuoria. Ilola tarjoaa kodinomaista sijaishuoltoa, jossa huomioidaan lasten ja nuorten kulttuuriset 

lähtökohdat ja perhetausta.  

Toimintavuoden 2019 aikana jatketaan Koti Ilolan toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä. 

Jokapäiväisen toiminnan tavoitteena on, että sijoitettujen lasten asiakas-, hoito- ja 

kasvatussuunnitelmat toteutuvat asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

Työntekijöiden koulutuksesta, työnohjauksesta ja tavoitteellisista työryhmäpäivistä vahvistetaan 

työyhteisön osaamista ja arjessa jaksamista.  

Yhdistyksen toimintaresurssien kannalta on tärkeää, että vähintään 6/7 lastenkotipaikasta on 

täytettynä koko vuoden ajan.  

Vuoden 2019 aikana laaditaan Koti Ilolan kiinteistön remonttisuunnitelma, joka sisältää 

rahoitussuunnitelman, urakoitsijoiden kilpailutukset ja työnjaon.   

2.3 Yhdessä matkalla -hanke (STEA 2017-2020) 

Yhdessä matkalla – Tukiperheestä voimaa yksintulleen nuoren kotoutumiseen -hankkeessa (2017-

2020) tuetaan ilman huoltajaa maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijataustaisten nuorten 

kotoutumista ja hyvinvointia vapaaehtoisen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan keinoin.  

Hankkeessa rekrytoidaan ja koulutetaan vapaaehtoisia tukiperheitä ja tukihenkilöitä (4-5 

koulutusta/vuosi) yksin maahan saapuneiden turvapaikanhakijataustaisten nuorten tueksi 

vastaanotto- ja kotoutumisvaiheessa. Vuoden 2019 loppuun mennessä tavoitteena on 25 toimivaa 

tukisuhdetta. Vapaaehtoisille tukiperheille ja tukihenkilöille tarjotaan työnohjausta, 

jatkokoulutusta, virkistystapahtumia ja mahdollisuuksia vertaistapaamisiin. 

Lisäksi hankkeesta tehdään aktiivista vaikuttamistyötä tuomalla esiin yksin maahan tulleiden 

nuorten kotoutumisen ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä teemoja. Tässä työssä nostamme esiin 

kehittäjänuorten ryhmän ajatuksia ja kehitysideoita sekä kokemuksia toiminnasta.  

Yhdessä matkalla -hanke tekee tiivistä yhteistyötä nuorten asumisyksiköiden ja jälkihuollon 

kanssa.  

 



2.4 Kohdataan kotona -hanke (STEA 2018-2020) 

Kohdataan kotona -hankkeessa kehitetään alkuvaiheen kotoutumismallia pakolaisperheiden 

kanssa tehtävän työ tueksi. Hankkeen tavoitteena on pakolaisperheen osallisuuden 

vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Mallia kehitetään hankkeen aikana yhteistyössä 

perheiden, kuntien ja hanketyöntekijöiden kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ja 

pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.  

Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään myös digitaalisia työvälineitä kotoutumisen tukena. 

Vuonna 2019 hankkeessa aloittaa toinen hankeohjaaja. Lokakuussa 2018 aloitettua työtä 

tuusulalaisten perheiden kanssa jatketaan. Lisäksi yhteistyö aloitetaan kahden uuden kunnan 

kanssa, joista toinen Helsinki, Espoo tai Vantaa.  

Työmallia kehitetään edelleen vuonna 2019 yhteistyössä perheiden ja kuntien kanssa jatkuvasti 

työtä arvioiden. Uusia työmuotoja ja menetelmiä ideoidaan, kehitetään, testataan ja integroidaan 

perheiden kanssa tehtävään työhön. Työntekijöiden tukena toimivat ohjausryhmä ja työnohjaaja. 

Perheiden kanssa tehtävästä työstä kerätty tieto palveluprosesseista hyödynnetään sähköisen 

palvelukarttasovelluksen kehityksessä. Kehitys käynnistyy alkuvuodesta 2019, ja sovelluksen 

ensimmäinen versio valmistuu loppuvuodesta.  

 Kotouttava vapaa-ajantoiminta  

Yhteiset Lapsemme ry järjestää kotouttavaa vapaa-ajantoimintaa turvapaikanhakijalapsille ja -

perheille. Toiminnalla edistetään jokaisen lapsen oikeutta leikkiin, harrastuksiin ja mielekkääseen 

vapaa-ajanviettoon. Toiminnan tarkoituksena on myös edistää kotoutumista sekä tarjota 

mahdollisuuksia kohtaamiseen muiden lapsiperheiden kanssa. 

Vapaaehtoiset ohjaajat suunnittelevat retkitoimintaa (esim. museoihin, leikkiluoliin, kulttuuri- ja 

urheilutapahtumiin) ja työpajoja vastaanottokeskuksissa asuville perheille. Toimintavuoden 

aikana järjestetään 1-2 isompaa tapahtumaa, jotka ovat avoimia kaikille perheille.  

Yhdistys järjestää toimintaa myös muille monikulttuurisille lapsille ja nuorille.  

Venäjänkielisille lapsille ja nuorille järjestetään kerhotoimintaa koulujen lukuvuoden aikana. 

Ryhmiä on useita (4-5 kerhoa/viikko). Kerhotoiminnan tarkoituksena on vahvistaa lasten oman 

äidinkielen osaamista ja kulttuurin tuntemusta.   

 

3 Kansainvälinen toiminta ja kehitysyhteistyö 

Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnassa vastuullinen ja eettisesti kestävä kummitoiminta ja 

kehitysyhteistyö avaavat ikkunan lasten, nuorten ja perheiden arkeen kehittyvissä maissa.  

Globaalin vastuun osoittaminen osoittaa ymmärrystä ja rakentaa myönteistä asenneilmapiiriä 

haavoittuvassa asemassa olevien lasten suojeluun ja tukemiseen.  

Toimintavuoden aikana arvioidaan yhdistyksen mahdollisuudet jatkaa avustustyötä 

kummitoiminnan muodossa Intian ja Kolumbian kummikohteiden kanssa. Bolivian pitkäaikaisen 

kumppanin DNI:n kanssa aloitetaan uusi kaksivuotinen kehitysyhteistyöhanke, jos siihen saadaan 

rahoitus ulkoministeriöltä.  



Vuoden 2019 aikana arvioidaan yhdistyksen mahdollisuudet hakea rahoitusta uusiin 

kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatushankkeisiin sekä lähialueilla tapahtumiin hankkeisiin.  

3.1 Lapset ja nuoret edistämässä yhteisöjensä kehitystä -hanke (UM) 

Yhteiset Lapsemme ry:n ja bolivialaisen DNI:n työn yhdistävänä teemana on lasten oikeuksien 

toteutuminen ja lasten ja nuorten aseman edistäminen. Lasten ja nuorten osallisuutta ja 

kansalaisvaikuttamista on lisätty ihmisoikeusperustaisesti Bolivian kansalaisyhteiskunnan 

vahvistamiseksi. Kohderyhmänä ovat etenkin heikoimmassa asemassa olevat maan 

alkuperäiskansoihin kuuluvat siirtolaislapset ja -nuoret.  

Yhteiset Lapsemme ry:n on hakenut jatkoa Boliviassa toteutettavalle kehitysyhteistyölle. Lapset ja 

nuoret edistämässä yhteisöjensä kehitystä -hanke (2019-2020) aloitetaan Boliviassa yhteistyössä 

paikallisen yhteistyökumppani kanssa, jos ulkoministeriö myöntää hankkeelle rahoituksen.  

Hanke vahvistaa lasten ja nuorten yhteisöllisiä organisaatioita heidän yhteisöjensä kehityksen 

hyväksi ja lasten oikeuksien toteutumiseksi. Hanke edistää Agenda 2030:n tavoitteita. 

3.2 Kummitoiminta 

Yhdistyksellä on pienimuotoista kummitoimintaa Intiassa ja Kolumbiassa. Toimintamme antaa 

yksityishenkilöille ja yrityksille osallistumisen mahdollisuuksia.  

4 Varainhankinta, organisaatio ja kehittäminen 

Toimintavuoden 2019 painopisteisiin kuuluu yhdistyksen varainhankinnan tehostaminen ja 

monipuolistaminen. Tavoitteena on käynnistää suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukainen oma 

varainhankinta mm. yritysyhteistyön avulla. 

Yhdistyksen perustoimintaa täydentävää monipuolista hanketoimintaa rahoitetaan säätiöiden 

avustuksilla. Toimintavuonna haemme rahoituksia erityisesti moninaisuuden ymmärrystä 

lisäävään sekä lasten ja nuorten osallisuutta tukevaan taidelähtöiseen toimintaan. 

Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnassa vapaaehtoiset ovat edelleen kasvava ja vahvistuva 

voimavara.  Vapaaehtoisille osallistumisen mahdollisuuksia on tarjolla Ole rohkea ja reilu – 

työpajatoiminnassa, Yhdessä matkalla- hankkeessa, adoptiotoiminnassa ja kotouttavassa 

kerhotoiminnassa sekä myös muussa yhdistyksen toiminnassa.  

Yhteiset Lapsemme ry:n toimisto sijaitsee Helsingissä Etu-Töölössä, ja Monikulttuurinen Koti Ilola 

toimii Sipoossa. Henkilöstön määrä on noin 20. Keskustoimistoa johtaa toiminnanjohtaja ja 

lastenkodin toimintaa johtaa lastenkodin johtaja. Organisaatiomme on samaan aikaan 

asiantuntija-, palvelu- ja projektiorganisaatio. Tarjoamme harjoittelupaikkoja sosiaali- ja 

kasvatusalan opiskelijoille ja työelämävalmennettaville. Toiminnan johtamisessa kiinnitetään 

huomiota henkilökunnan työhyvinvointiin, työhön sitoutumiseen ja ammattitaidon kehittämiseen 

sekä vapaaehtoisten osallisuuteen. 

 

 

 

 


