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VUOTTA
Yhteiset Lapsemme ry:n strateginen tavoite vuosille 2017 – 2020 on toimia sen puolesta, että
monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Toimintamme tukee
haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumista myös kansainvälisesti.
MISSIO Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.
VISIO Hyvinvoivat monikulttuuriset lapset ja perheet Suomessa.
Tavoitteemme on luoda hyvän elämän edellytyksiä monikulttuurisille lapsille. Kansalaisjärjestöjen
toiminta perustuu kohtaamisiin. Yhteiset Lapsemme ry tavoitti toimintavuoden aikana tuhansia
ihmisiä toimintansa äärellä. Jokainen näistä kohtaamisista on mahdollisuus rakentaa vahvempaa
moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden ymmärrystä suomalaisten keskuudessa.
Yhdistyksen toiminta on poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumatonta. Vuoden 2018
lopussa yhdistykseen kuului 778 henkilöjäsentä ja kaksi kunniajäsentä.
Vuosi 2018 oli Yhteiset Lapsemme ry:n 31. toimintavuosi ja samalla sen 30. juhlavuosi. Juhlavuosi
näkyi toiminnassa läpi vuoden tapahtumissa, vaikuttamistyössä ja viestinnässä. Yhdistyksen
yhteistyökumppaneille ja jäsenille järjestettiin 30-vuotisjuhla, joka pidettiin 17.8. puutarhajuhlana
Pohjoinen Hesperiankatu 15:n piha-alueella. Tilaisuuteen osallistuin noin 100 henkilöä.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
Vaikuttaminen ja viestintä
Yhteiset Lapsemme ry:n 30-vuotisjuhlavuosi näkyi yhdistyksen viestinnässä monin tavoin koko
toimintavuoden ajan. Yhteiset Lapsemme -lehdessä, blogikirjoituksissa, sosiaalisessa mediassa ja
uutiskirjeissä tuotiin esille yhdistyksen toimintaa eri alueilla kolmenkymmenen vuoden ajan.
Toinen keskeinen teema viestinnässä oli rasisminvastainen vaikuttamistyö, joka on myös ollut
yhdistyksen toiminnan punainen lanka perustamisesta lähtien.
Juhlavuoden viestinnässä otettiin käyttöön yhdistyksen juhlalogo, joka näkyi koko vuoden ajan
kaikessa viestinnässä mm. kirjepohjat, sähköpostien allekirjoitukset, Yhteiset Lapsemme –lehti,
sosiaalinen media ja kotisivut. Juhlavuoden kunniaksi aloitettiin myös blogisarja, jossa julkaistiin
yhteensä 8 blogia. Sen lisäksi julkaistiin yhteensä 12 verkkoartikkelia.
Yhteiset Lapsemme –lehti julkaistiin paperilehtenä kaksi kertaa. Lehden painos oli 1 000
kappaletta, josta noin 650 lähti suorajakeluna jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Loput lehdet
jaettiin tapahtumissa, koulutuksissa ja muissa yhteyksissä. Alkuvuodesta tehdyn lukijakyselyn
perusteella printtilehden merkitys jäsenille sekä muille lukijoille todettiin tärkeäksi.
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Yhteiset Lapsemme –uutiskirje lähetettiin jäsenille sekä uutiskirjeen tilaajille. Uutiskirjeissä
nostettiin esille ajankohtaisia yhteiskunnallisia keskusteluja sekä tiedotettiin yhdistyksen tulevista
tapahtumista. Uutiskirjeitä julkaistiin yhteensä 11.
Sosiaalisen median seuranta lisääntyi kaikilla kanavilla toimintavuoden aikana. Sitä edisti mm.
aktiviinen julkaisujen tekeminen sekä ajankohtaisten artikkeleiden, tapahtumien ja muun
kiinnostavan sisällön jakaminen. Yhdistyksellä oli vuoden aikana käytössä Facebook-sivu
(seuraajia 31.12./ 1682), Instagram (seuraajia 17.3. 2019 /569) sekä Twitter (583).
Sosiaalisen median merkitys viestinnässä on edelleen lisääntynyt. Vuoden aikana some-viestinnän
tehostamiseen ja sen tekemiseen eri toiminnoissa kiinnitettiin huomiota. Loppuvuodesta
päätettiin, että myös kaikkien hankkeiden ja yhdistyksen eri toimintojen some-viestintä
keskitetään Yhteiset Lapsemme –somekanaville.
Kannanotot ja lausunnot
Yhteiset Lapsemme ry otti kantaa ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijalasten
jatkolupakäytäntöön allekirjoittamalla Lastensuojelun Keskusliiton laatiman vetoomuksen, jossa
vaadittiin jatkolupakäytännön muuttamista sekä pätkälupakäytännön lopettamista.
Yhdistys antoi tukensa tavoitteelle parantaa adoptiovanhempien vanhempainetuuksia sekä
adoptiotukea ja antoi pyydettynä lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston
asetuksesta koskien äitiysavustusta ja adoptiotukea. Eduskunnan päätöksen mukaan tukia
korotettiin vuoden 2019 alussa.
Seminaarit
Vaikuttamistyötä tehtiin myös järjestämällä seminaareja. Seminaareja pidettiin myös osana
Yhdessä matkalla –hanketoimintaa sekä adoptiotoimintaa. Yhdistys järjesti kaksi juhlavuoden
seminaaria.
Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. yhdistys järjesti Annantalossa Ilo on lapsen oikeus -seminaari
taiteesta lasten oikeuksien, osallisuuden ja äänen kuulemisessa. Seminaarissa oli puheenvuoroja ja
demonstraatioita lasten ja nuorten kanssa toteutetuista taidelähtöisistä hankkeista. Yhteiset
Lapsemme ry:n Ole rohkea ja reilu –toimintaa esiteltiin myös seminaarissa. Osallistujia oli 86.
Seminaari oli myös osa Rosamaría Bolomin Ilo on lapsen oikeus. Oikeudet kaikille! nukkeveistosnäyttelyn oheisohjelmaa. Yhdistys on näyttelyhankkeen yhteistyökumppani.

OLE ROHKEA JA REILU -TOIMINTA
Ole rohkea ja reilu – uskalla välittää! ® -toiminnassa koulutetaan vapaaehtoisia ohjaamaan
moninaisuuden arvostusta lisääviä ja välittämisen taitoja opettavia, taidelähtöisiä toiminnallisia
työpajoja. Työpajoja ohjataan päiväkodeissa, kouluissa, vapaa-ajan ryhmissä ja tapahtumissa ja
ne ovat tilaajille maksuttomia. Toimintaa järjestettiin vuonna 2018 pääkaupunkiseudulla sekä
Jyväskylän ja Turun alueilla. Työpajoja ohjattiin yhteensä 130 ja niissä oli 1672 osallistumiskertaa.
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Ole rohkea ja reilu -toimintaa rekrytoitiin uusia
vapaaehtoisia ohjaajia. Ohjaajakoulutuksia
järjestettiin yhteensä viisi, joista yksi
Jyväskylässä, yksi Turussa ja kaksi Helsingissä
sekä yksi Laurea-ammattikorkeakoulun
opiskelijoille suunnattu koulutus. Koulutuksiin
osallistui yhteensä 67 henkilöä. Sanallisen
arvioinnin perusteella koulutuksia on pidetty
erittäin tärkeinä ja laadukkaina. Koulutus antoi
osallistujille käytännön tietoa ohjaamisesta ja
työpajamalleista sekä syvempää tietoa omista
arvoista ja ennakkoluuloista. Vapaaehtoisille
järjestettäviä lisäkoulutuksia ja vertaisiltoja oli
vuoden aikana 11 ja niissä oli 54 osallistujakertaa.
Työpajamalleista aktiivisessa käytössä olivat Leikin ja liikkeen -työpaja (4-6 -vuotiaat),
kuvataidetyöpaja (4-6 -vuotiaat), koululaisten draamatyöpaja (6-9 -vuotiaat), nuorten työpaja (13->
vuotiaat) ja Lapsi-vanhempi -työpaja (2-5-vuotiaat vanhempineen ja sisaruksineen). Työpajoista
suosituimpia olivat draamamenetelmiä sisältävät työpajat. Määrällisesti eniten ohjattiin Leikin ja
liikkeen työpajoja.
Työpajoista saadun palautteen mukaan työpajat vastasivat odotuksiin ja yleisarvio oli 4 asteikoilla
1-5. Työpajoissa lapset ja nuoret saivat tuoda esiin omia mielipiteitään ja ajatuksiaan teemoista.
Työpajat nähtiin tärkeänä teemojen käsittelyssä ja kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Työpajojen
koettiin lisänneen moninaisuuden arvostusta ja vaikuttaneen lapsiin ja ryhmähenkeen
positiivisesti.
Aikuisille suunnatun työpajojen sarjan kehittämistä jatkettiin ja sitä pilotoitiin keväällä 2018
omassa työyhteisössä ja syksyllä 2018 avoimena pilottina. Avoimeen pilottiin osallistui yhteensä 9
henkilöä. Työpajasarjaan kuuluu kolme osaa, joiden teemoja ovat 1) Oikeudenmukaisuus ja
sopimukset, 2) Moninaisuus, ennakkoluulot, rasismi ja siihen puuttuminen ja 3) Tulevaisuus ja
siihen vaikuttaminen. Työpajoissa käytetään toiminnallisia menetelmiä sekä tarjotaan aihepiiriin
liittyvää tietoa.
Kaikki pilottityöpajoihin osallistuneet olivat sitä mieltä, että työpajatoimintaa tarvitaan myös
aikuisille ja jokainen oli valmis suosittelemaan toimintaa työyhteisöihin. Arvio työpajojen
vaikutuksista itselle sai keskiarvoksi 4 asteikolla 1-5 ja vaikutukset yhteiskunnalle sai keskiarvoksi
4,8 asteikolla 1-5. Aikuisten työpajojen koettiin lisäävään tietoa ja olevan myös voimauttavia ja
vertaistuellisia.
Vuoden 2018 aikana Ole rohkea ja reilu -työpajatoimintaa tehtiin tunnetuksi useissa eri
tapahtumissa mm. Educa-messut tammikuussa.
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KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON LIITTYVÄ TOIMINTA
Kansainväliseen adoptioon liittyvässä toiminnassa keskeiset toimintamuodot olivat
kansainvälisen adoption prosessia täydentävät adoptiovalmennuskurssit, kaksikielinen (suomiruotsi) adoptiokuraattoritoiminta, Adoptoidun ääni -podcast ja chat-toiminta sekä
adoptiotilaisuudet.
Valmennuskurssit
Valmennuskursseilla oli mahdollisuus pohtia luottamuksellisessa ilmapiirissä kansainväliseen
adoptioon liittyviä kysymyksiä niin lasten kuin vanhempien kannalta. Aiheita olivat mm. lasten
taustat, omat toiveet ja mahdollisuudet, alkuajat kotona, kiintymyssuhteen syntyminen, eettiset
kysymykset sekä ennakkoluulot ja rasismi. Aiheita käsiteltiin yhteisten ja pienryhmäkeskustelujen,
harjoitusten, ohjelmien, adoptiokirjallisuuden ja omakohtaisten kokemusten kautta. Kursseilla oli
adoptioperheen/vanhempien sekä aikuisen adoptoidun vierailu. Kurssiohjaajat olivat tehtävään
koulutettuja kokeneita adoptiovanhempia. Kurssiohjaajien kehittämisviikonloppu järjestettiin 13.14.1. Helsingissä.
Helsingissä järjestettiin neljä kahden viikonlopun valmennuskurssia sekä yksi yhden viikonlopun
valmennus toisessa prosessissa oleville hakijoille. Osallistujia oli yhteensä 63. Valmennuskurssit
saivat erittäin hyvää palautetta osallistujilla. Osallistujat saivat uutta tietoa, mahdollisuuden
vertaistukeen, kuulivat adoptioperheiden ja adoptoitujen omakohtaisia kokemuksia sekä
kattavan määrän kirjallista materiaalia.
Adoptiokuraattorin tukitoiminta
Adoptiokuraattori sai 218 yhteydenottoa. Suurin osa yhteydenotoista oli puheluja, osa
sähköposteja sekä henkilökohtaisia tapaamisia. Yhteydenottajista suurin osa oli
adoptiovanhempia, seuraavaksi suurin ryhmä oli adoptionhakijat. Muita yhteydenottajia olivat
adoptoidut, ammattilaiset ja perheiden läheiset. Vanhempien yhteydenottojen aiheita olivat mm.
alkuajat kotona, kiintymyssuhteen syntyminen, päivähoitoon, esikouluun ja kouluun liittyvät
kysymykset, murrosiän tilanteet, huostaanotot ja yhteistyö lastensuojelun kanssa, oma
jaksaminen. Adoptionhakijoiden yhteydenotot koskivat mm. omia mahdollisuuksia, adoptoitavien
lasten terveydentilaa ja taustoja sekä adoptioprosessia. Adoptoitujen kanssa käytiin keskusteluja
mm. juurimatkoista ja taustoista. Adoptiokuraattoritoiminnalla oli ohjausryhmä, jossa oli mukana
jäsenet Pelastakaa Lapset ry:stä, Interpedia ry:stä, Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmästä sekä
Adoptioperheet ry:stä.
Yhteydenottajat saivat mahdollisuuden pohtia tilannettaan adoptiokuraattorin kanssa itselleen
sopivana ajankohtana. Tarvittaessa yhteydenottaja ohjattiin muun tuen piiriin tai autettiin
löytämään sopivaa tukea, joko ammatillista tai vertaistukea.
Adoptoidun ääni -podcast ja chat
Syksyllä 2017 aloitettu Adoptoidun ääni -podcast-toiminta sekä niihin liittyvä chat-toiminta
jatkuivat. Podcast-lähetysten sisällöstä vastasi aikuisten adoptoitujen vapaaehtoisryhmä.
Podcast-lähetyksiä oli seitsemän: 1.2. Kuulijoiden kysymyksiä, 2.3. Tankar om att bli förälder, 14.3.
Yhteiset Lapsemme ry 30 v & adoptiokuraattori Anja Wikstedt, 25.4. Adopterad på 70-talet, 29.5.
Geenitutkimus, 30.8. Geenitutkimus osa 2 ja 5.11. Om föräldrarskapet. Vuoden ensimmäisessä
podcast-lähetyksessä vapaaehtoiset keskustelivat keskenään kuulijoiden lähettämistä
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kysymyksistä, muissa lähetyksissä keskusteluissa oli mukana vierailija. Kolmesta podcastista
järjestettiin chat (Kuulijoiden kysymyksiä, Tankar om att bli förälder ja Geenitutkimus osa 2).
Muuta toimintaa
19.3. järjestettiin yhteistyössä Interpedia ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa perinteinen
Adoptiotilaisuus läheisille. Se pidettiin Pelastakaa Lapset ry:n Tiukula-talossa ja siihen oli myös
mahdollisuus osallistua etäyhteyksien kautta Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Joensuussa ja
Oulussa. Osallistujia oli yhteensä 82. Toukokuun 11. päivä järjestettiin Helsingissä Luckanin
tiloissa tilaisuus, jossa esiteltiin Theraplay-tyyppisiä leikkejä adoptionhakijoille ja
adoptiovanhemmille, osallistujia oli 22. Lokakuun 25. päivä järjestettiin Taiteilijakoti Lallukassa
Yhteiset Lapsemme 30 vuotta & kansainvälinen adoptio -seminaari. Ohjelmassa oli mm.
yhdistyksen adoptiotoiminta ja ennen kaikkea valmennuskurssit sekä lastenpsykiatri Jukka
Mäkelän luento yhteistöllisestä vanhemmuudesta. Osallistujia oli 46. Oulussa pidettiin 31.10.
adoptioilta adoptionhakijoille ja -vanhemmille Aleksin kulmassa, aiheena mm. sisarusadoptio.
Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä.
Turun adoptioperhekerhon tapaamiset jatkuivat MLL:n tiloissa Perhetalo Heidekenissä. Kerho
kokoontui 9 kertaa lauantaiaamupäivisin, käyntejä oli yhteensä 111 (aikuisia 69 ja lapsia 42).
Adoptionuorten vanhemmille järjestettiin keväällä kolme tapaamista (17.1., 21.3. ja 18.4.), joissa
aiheena tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, osallistujia oli yhteensä 15. Yhdistys oli
mukana adoptiotoimijoiden yhteisessä Adoption ilo -kampanjassa 12.-18.3. Kampanjan aikana
sosiaalisessa mediassa on runsaasti päivityksiä perheiden ja adoptoitujen arjen kokemuksista.
Adoptiokuraattori Anja Wikstedt oli puhumassa Adoptioperheet ry:n järjestämällä
sunnuntaibrunssilla 11.3., aiheena adoptoitujen murrosikä. Anja Wikstedtiä haastateltiin Yle
uutisten nettiuutiseen, joka julkaistiin 22.10., aiheena adoptoitujen aikuisten kokemat
ennakkoluulot sekä juurien etsiminen. Kolumbian suurlähetystö järjesti adoptioperheille juhlan
2.12. Salmisaaren liikuntakeskuksen Biitsillä, osallistujia oli noin 350. Teija Potenze ja Anja
Wikstedt pitivät tilaisuudessa puheenvuoron Yhteiset Lapsemme ry:n ja adoptioperheiden
puolesta.
Yhdistyksellä oli jäsenyys adoptiolautakunnan kansainvälisten asioiden lautakunnassa (Tuula
Kumpumäki varsinainen jäsen 30.10. asti ja Markus Söderlund varsinainen jäsen 30.10. alkaen,
Anja Wikstedt varajäsen) sekä lautakunnan täysistunnossa. Anja Wikstedt kuului Lastensuojelun
Keskusliiton asettamaan Osallisuuden edistämisen neuvottelukuntaan. Anja Wikstedt kuului
Adoptioperheet ry:n mentorihankkeen ohjausryhmään. Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia
tukihenkilöitä adoptionhakijoille, -vanhemmille ja adoptoiduille. Lisäksi yhdistys osallistui
aktiivisesti kaikkien adoptiotoimijoiden verkostoon.

KOHDATAAN KOTONA -HANKE
Kohdataan kotona -hankkeen (STEA 2018-2020) tavoitteena on kehittää intensiivinen alkuvaiheen
perhekotoutusmalli pakolaisperheiden kanssa tehtävän kotouttamistyön tueksi. Lisäksi
hankkeessa kehitetään digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat pakolaisten Suomeen
kotoutumista. Kohdataan kotona -hanke käynnistyi kahden työntekijän voimin huhtikuussa
2018. Ensimmäinen hankkeen toimintavuosi lähti liikkeelle vauhdikkaasti, sillä työskentely
aloitettiin ensimmäisten perheiden kanssa jo toukokuussa. Työskentelyssä oli mukana yhteensä
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yhdeksän perhettä, joihin kuului 45 henkilöä. Näistä 24 oli alaikäisiä lapsia. Yhteistyö aloitettiin
kolmen kunnan - Vihdin, Tuusulan ja Vantaan - kanssa.
Perhekotoutusmalli ja asiakastyön painopisteet muokkautuivat ensimmäisenä toimintavuonna
hyviin käytäntöihin perehtymällä, muuta jo olemassa olevaa toimintaa kartoittamalla sekä
keskustelemalla ja ideoimalla niin kunnan työntekijöiden kuin asiakasperheidenkin kanssa.
Perhekotoutustyöskentelyn aikana tavoitteena on muun muassa harjoitella suomen kieltä ja
digitaitoja, tutustua yhdessä lähiympäristöön ja harrastuksiin sekä antaa tietoa suomalaisesta
yhteiskunnasta, päiväkoti- ja koulujärjestelmistä ja lasten kasvatuksesta. Perheet kertoivat
oppineensa hankkeen ansiosta esimerkiksi sanoja ja lauseita suomeksi, käyttämään Googlemapsia ja tuntemaan paremmin suomalaista yhteiskuntaa. Kahdeksalle henkilölle löytyi harrastus
hankkeen ohjaamana.
Ensimmäisenä toimintavuonna kehitettiin asiakastyön tueksi myös erilaisia menetelmiä ja
materiaaleja. Näitä olivat pelit suomen kielen harjoitteluun, kuvapainotteiset digioppaat, sekä
rungot yhteiskunta-, päiväkoti- ja kouluinfojen sekä digikoulutusten ja lapsi-vanhempiryhmien
vetämiseksi. Osan infoista ja vierailukäynneistä toteutettiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden
kanssa. Yhteistyötä tehtiin muun muassa koulujen, päiväkotien, jalkapalloseurojen, kunnan
liikuntapalveluiden, hoivakodin, Sininauhasäätiön ja Marttojen paikallisyhdistyksen kanssa.
Lisäksi ensimmäisen toimintavuoden aikana luotiin arviointikäytännöt, tiedotimme hankkeesta
muun muassa maahanmuuttajapalveluiden kokouksissa, blogissamme ja Integration-messuilla,
kokosimme ohjausryhmän sekä
verkostoiduimme laajasti eri toimijoiden
kanssa. Aloitimme myös digitaalisen
sovelluksen kehitysprosessin kartoittamalla
ja tapaamalla muita toimijoita sekä
järjestämällä kaksi ideointityöpajaa
joulukuussa.

Perhekohtaiset
asiakastapaamiset
vuonna 2018 (kpl)
25

VIHTI

31

TUUSULA

71
58

0
3

VANTAA

56

YHTEENSÄ
0

50

Ryhmätilaisuudet

142
100

150

Perhetapaamiset

Kohdataan kotona -hanke käynnistyi
kahden työntekijän voimin huhtikuussa
2018. Hankkeessa kehitetään alkuvaiheen
perhekotoutusmallia pakolaisperheiden
kanssa tehtävän kotouttamistyön tueksi.
Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään
myös digitaalisia työvälineitä kotoutumisen
tukena.

Hankkeen ensimmäinen toimintavuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Yhteistyö on aloitettu
Vihdin, Tuusulan ja Vantaan kuntien kanssa. Perhekotoutusjakso on alkanut puolestaan yhteensä
yhdeksän perheen kanssa. Työmalli ja työn painopisteet ovat muokkautuneet hyviin käytäntöihin
perehtymällä, muuta jo olemassa olevaa toimintaa kartoittamalla, sekä keskustelemalla ja
ideoimalla niin kunnan työntekijöiden kuin asiakasperheidenkin kanssa. Vuoden 2018 aikana on
kehitetty työmenetelmiä, työmuotoja ja materiaaleja asiakastyötä varten, mutta myös luotu
arviointikäytännöt, tiedotettu hankkeesta ja verkostoiduttu laajasti eri toimijoiden kanssa.
Joulukuussa käynnistyi sivuston/sovelluksen suunnittelu- ja kehitysprosessi.

6

YHDESSÄ MATKALLA -HANKE
Yhdessä matkalla - Tukiperheestä voimaa yksintulleen nuoren kotoutumiseen -hankkeen (STEA
2017-2020) ensimmäinen vapaaehtoisten tukiperheiden ja tukihenkilöiden koulutus järjestettiin
Vantalan perheryhmäkodissa Nurmijärvellä maaliskuussa 2018 ja ensimmäiset tukisuhteet
käynnistyivät huhti-toukokuun aikana. Hankkeessa toteutettiin vuoden aikana yhteensä neljä
vapaaehtoisten tukiperheiden ja tukihenkilöiden koulutusta sekä lisäksi 3 yksilöperehdytystä
tukiperheen tai tukihenkilön tehtävään. Hankkeen pilottiyksiköinä olivat Vantalan ja Pukkilan
perheryhmäkodit. Syksyllä 2018 käynnistettiin yhteistyö myös Espoon ryhmäkodin kanssa.
Hankkeen työntekijät kävivät pitämässä pilottiyksiköiden henkilökunnannalle koulutuksen
vapaaehtoisesta tukiperhe- ja tukihenkilötyöstä. Pilottiyksiköiden nuorille järjestettiin niin ikään
alkuinfo, jossa kerrottiin toiminnasta ja motivoitiin nuoria mukaan.
Hankkeen ohjausryhmä osallistui vapaaehtoisten koulutuspaketin kehittämiseen sekä hankkeen
arvioinnin ja arviointimenetelmien kehittämiseen. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden
aikana kolme kertaa. Ohjausryhmätyöskentelyssä olivat mukana: Satu Nila Uudenmaan Elykeskuksesta, Sirpa Raitanen Vantalan perheryhmäkodista, Maria Kunelius
Maahanmuuttovirastosta, Heini Karvonen EHJÄ ry:stä, Nina Keres Yhteiset Lapsemme ry:n
hallituksesta, Taina Martiskainen Lastensuojelun keskusliitosta, Marko Uuttu Espoon
ryhmäkodista sekä Markus Söderlund Yhteiset Lapsemme ry:stä.
Vuoden aikana
vapaaehtoisten
koulutuspakettia
kehitettiin ja muun
muassa väli- ja
ennakkotehtäviä
lisättiin ja hiottiin.
Yhteistyössä Espoon
ryhmäkodin kanssa
arvioitiin
koulutuspaketin
toimivuutta
vastaanottovaiheen nuoria silmällä pitäen syksyllä 2018. Tuolloin pakettiin tehtiin muutamia
lisäyksiä ja myös vapaaehtoisen tukiperheen/tukihenkilön ja nuoren väliseen sopimukseen
lisättiin yksityiskohtia. Ensimmäiset vapaaehtoiset ohjautuivat vastaanottovaiheen nuorten tueksi
syksyllä 2018. Hankevuoden aikana aloitettiin myös yhteistyö EHJÄ ry:n kanssa ja ensimmäiset
vapaaehtoiset tukiperheet/tukihenkilöt ohjautuivat vuoden 2018 lopulla EHJÄ ry:n toiminnassa
mukana olevien nuorten tueksi.
Vapaaehtoisten ja nuorten toiminta
Hankkeessa järjestettiin vuoden aikana useita tapahtumia vapaaehtoisille tukiperheille ja
tukihenkilöille, heidän työnsä tueksi. Pikkujouluja vietettiin marraskuussa yhdessä nuorten ja
vapaaehtoisten kanssa Super Parkissa Vantaalla. Vuonna 2018 haasteeksi nousi vapaaehtoisten
motivointi työn tueksi tarkoitetun työnohjauksellisen ryhmän toimintaan. Vapaaehtoisille
tarjottiin vuoden aikana virkistystoimintaan nuorten kanssa mm. leffalippuja, Sealife-lippuja ja
Linnanmäen-rannekkeita.
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Hankkeessa käynnistettiin syksyn aikana kehittäjänuorten ryhmä, jonka toimintaan toivotettiin
tervetulleeksi kaikki hankkeessa mukana olevat nuoret sekä nuoria, jotka edelleen odottivat tai
vasta pohtivat tukiperheen tai tukihenkilön mahdollisuutta. Kehittäjänuorten ryhmä kokoontui
syksyn aikana kaksi kertaa. Nuorten ryhmän tavoitteena on tarjota nuorille vertaistukea, mukavaa
yhteistä tekemistä sekä mahdollisuus vaikuttaa tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan arviointiin ja
kehittämiseen.
Alaseminaari Turun lastensuojelupäivillä
Yhdessä matkalla -hanke isännöi valtakunnallisten lastensuojelupäivien alaseminaarin syyskuussa
Turussa. Alaseminaari käsitteli pysyvien ihmissuhteisen merkitystä ilman huoltajaa tulleiden
nuorten kotoutumiselle. Alaseminaariin osallistui noin 50 henkilöä ja siellä kuultiin Tampereen
yliopiston tutkija Anna-Kaisa Kuusiston puheenvuoro, Yhdessä matkalla -hankkeen esittely sekä
tukiperheen äidin ja vuoden pakolaismiehen Ahmad Hosseinin
kokemusasiantuntijapuheenvuorot. Yhdessä matkalla- hanke näkyi myös lastensuojelupäivien
ständillä yhdessä muiden Kaikille eväät elämään -avustushankkeiden kanssa.
Kaikille eväät elämään -koordinaatiohankkeen kanssa yhteistyö jatkui tiiviinä vuonna 2018.
Koordinaatiohanke järjesti vuoden aikana koulutuksia ja verkostopäiviä avustusohjelmassa
mukana oleville hankkeille ja tuki Yhdessä matkalla-hankkeen viestintä- ja vaikuttamistyötä
omissa viestintäkanavissaan. Tiivis yhteistyö myös muiden alueella toimivien yksintulleiden
tukihankkeiden (SPR, HDL, EJY, Tuu mukaan-hanke, PELA) kanssa jatkui tiiviinä.
Yhdessä matkalla - Tukiperheestä voimaa yksintulleen nuoren kotoutumiseen -hankeen
ensimmäinen vapaaehtoisten tukiperheiden ja tukihenkilöiden koulutus järjestettiin Vantalan
perheryhmäkodissa Nurmijärvellä maaliskuussa 2018 ja ensimmäiset tukisuhteet käynnistyivät
huhti-toukokuun aikana. Hankkeen pilottiyksiköinä olivat Vantalan ja Pukkilan perheryhmäkodit.
Syksyllä 2018 käynnistettiin yhteistyö myös Espoon ryhmäkodin kanssa.
M0NIKULTTUURINEN PERHEKESKUS JA VENÄJÄNKIELINEN KERHOTOIMINTA
Monikulttuurinen perhekeskus tarjosi edelleen erilaisia perhetukipalveluita (mm. terapeuttinen
perhetyö, perhetyö, perhevalmennus, vertaisryhmä- ja kerhotoiminta) venäjänkielisille ja
kaksikielisille (suomi - venäjä) perheille. Helsingin kaupungin järjestöavustuksen turvin tehtävän
perhetyön lisäksi kunnille myytiin terapeuttista perhetyötä (perhe- ja yksilötapaamiset). Palvelun
saaminen edellytti sopimusta lastensuojelun kanssa. Palveluja oli saatavilla myös Skypen
välityksellä. Perhevalmennusta myytiin yhdelle kunnalle. Helsingin Vuosaaressa toimivan
monikulttuurisen perhekeskuksen toiminta päättyi huhtikuussa 2018. Toiminnan lopettamisen
taustalla oli Helsingin kaupungin päätös lopettaa keskuksen toiminta-avustus. Alkuvuoden
toiminnassa keskityttiin toiminnan päättämiseen, mutta samalla tehtiin asiakastyötä.
Monikulttuurisen perhekeskuksen 20-vuotis- ja samalla päätösjuhlaa vietettiin Vuosaaren
toimitilassa 29.5. Juhlaan osallistui lukuisia perhekeskuksen yhteistyökumppaneita ja mukana oli
myös keskuksen asiakkaita ja vapaaehtoisia.
Perhevalmennukseen osallistui 22 perhettä (9 tapaamista), äiti-vauva –kerhoon kahdeksan
perhettä (20 tapaamista) ja perhetyöhön kaksi perhettä. Venäjänkielisissä lasten ja nuorten
kerhoissa tavoitteena on ollut lasten oman äidinkielen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä vanhan
venäläisen kulttuurin vaaliminen. Kerhossa oli keväällä 41 lasta ja syksyllä 42 lasta. Kerho
kokoontui viikoittain Vuosaaressa sijaitsevassa kerhotilassa.
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Kotouttavaa toimintaa turvapaikanhakija- ja pakolaislapsille
Yhteiset Lapsemme ry:n kotouttava vapaa-ajan toiminnan lähtökohtana on YK:n Lapsen
oikeuksien yleissopimukseen, jonka mukaan jokaisella lapsella on oikeus leikkiin, oppimiseen ja
mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan.
Toimintavuonna 2018 kotouttavassa vapaa-ajan toiminnassa on jatkettu pakolaislasten ja nuorten retki- ja tapahtumatoimintaa. Tavoitteena on ollut järjestää retkiä, pop up -tapahtumia ja
juhlia turvapaikanhakijataustaisille lapsille, nuorille ja perheille. Kotouttavassa toiminnassa
järjestettyihin suuriin juhlatapahtumiin on kutsuttu mukaan myös suomalaisia tai täällä asuvia
lapsia, nuoria ja perheitä. Toiminnan tavoitteena on ollut turvapaikanhakijoina tulleiden lasten ja
nuorten hyvä kotoutuminen, verkostojen luominen ja eri väestöryhmien keskinäisen
ymmärryksen rakentaminen.
Kotouttavalla vapaa-ajan toiminnalla on edistetty vuorovaikutusta, ystävystymistä sekä
myönteistä kanssakäymistä eri kulttuuritaustaisten lasten ja nuorten välillä. Sen lisäksi osallistujat
ovat tutustuneet lähialueiden palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin muun muassa
nuorisotaloihin, kirjasto- ja kulttuuripalveluihin sekä urheilumahdollisuuksiin. Retkiä on
järjestetty vapaaehtois- ja opiskelijavoimin. Tapahtumia on ollut järjestämässä vapaaehtoisten ja
opiskelijoiden lisäksi yhdistyksen työntekijöitä.
Retkiin ja tapahtumiin osallistuneet turvapaikanhakijalapset ja -perheet ovat päässeet
tutustumaan uusiin paikkoihin, kohtaamaan uusia ihmisiä, puhumaan suomea ja viettämään
iloisia hetkiä sekä oman perheen ja isomman ryhmän kanssa. Palaute retkistä on ollut positiivista,
riemunkiljahduksia, kiitoksia ja hymyjä.
Vuoden 2018 aikana kotouttavassa toiminnassa järjestettiin 11 retkeä, joihin osallistui yhteensä
171 henkilöä. Lisäksi järjestettiin 8 retkeä Helsingin kaupungin kohtaamiskahviloihin.
Kohtaamiskahviloissa oli yhdistyksen kautta mukana yhteensä 57 osallistujaa. Näiden lisäksi
järjestettiin yksi ammattitaitelijan ohjaama kuvataidetyöpaja Uudenmaankadun
vastaanottokeskuksessa. Siihen osallistui 16 henkilöä.
Osana Yhteiset Lapsemme ry:n 30-vuotisjuhlavuoden tapahtumasarjaa kotouttavassa toiminnassa
järjestettiin yhteensä 4 kaikille avointa tapahtumaa. Tapahtumiin osallistui yhteensä 321
henkilöä.
Kotouttavassa toiminnassa:
19 retkeä
228 osallistujaa
Toiminnassa oli mukana yhteensä 565 osallistujaa.
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MONIKULTTUURINEN KOTI ILOLA
Toimintavuoden aikana jatkettiin Monikulttuurisen Koti Ilolan toimintaa Sipoossa. Koti Ilola
tarjoaa ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa monikulttuurisille lapsille. Ilolassa on
seitsemän paikkaa. Vuoden aikana Ilolassa oli sijoitettuna yhteensä seitsemän 8-17-vuotiasta
lasta, joilla oli kulttuurisia siteitä mm. Afrikan ja Lähi-idän maihin. Samanaikaisesti sijoitettuna oli
keskimäärin hieman alle kuusi lasta.
Koti Ilola tarjoaa lapsille kodinomaista, turvallista ja strukturoitua arkea, joka mahdollistaa lapsen
tasapainoisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kehityksen. Toiminnassa kiinnitetään huomiota
kulttuurisensitiivisyyteen, yhteisöllisyyteen ja lasten osallisuuteen. Toimintaperiaatteena on
lasten ammatillinen kohtaaminen, tavoitteellisuus ja toiminnan läpinäkyvyys. Jokaisella lapsella
on omaohjaaja (ja varaomaohjaaja) sekä henkilökohtainen päivä- ja viikko-ohjelma.
Lapset kävivät koulua ja harrastivat jalkapalloa, sulkapalloa, koripalloa, kalastusta ja lenkkeilyä.
Kahdella lapsella oli tukiperhekontakti, joista toinen päättyi toimintavuoden aikana. Yhdellä
lapsista oli ammatillinen tukihenkilö. Elämä lapselle -konserttiin yksityisaitioon lapset saivat
kutsun toiselta tukiperheeltä.
Toimintavuoden aikana järjestettiin pitkään toiveissa ollut kesälomamatka Lappiin
Sevettijärvelle. Matkan tarvikehankintoihin anottiin ja saatiin Silmu ry:n Fyrkka-avustusta. Ilolan
lapset osallistuivat myös Lasten ja nuorten säätiön Glow-hankkeeseen, jossa Rosamaría Bolom ja
Anne Lihavainen vetivät taidetyöpajoja lapsille. Työskentely huipentui esityksiin Taiteiden yössä
sekä Sipoon Lilla Villanissa.
Yksi lapsista kävi neuropsykologisessa kuntoutuksessa sekä supportatiivisissa psykologin
tapaamisissa (nuorisopoli) ja kaksi nuorta kävi nuorisopoliklinikalla säännöllisesti.
Ilolan henkilökunnassa ei tapahtunut vuoden 2018 aikana muutoksia. Toimintasuunnitelman
mukaisesti työryhmäpäivinä ja työnohjauksissa kiinnitettiin erityishuomiota ammatillisuuden
kehittymiseen ja nuorille turvallisen kasvuympäristön luomiseen.
Medianäkyvyyttä pyrittiin lisäämään Instagramin käytöllä ja lehti- ja blogikirjoituksella.
Socfinderin päivitykset tehtiin ajantasaisesti.
Toimintavuoden aikana tehtiin Ilolan kiinteistöön useita pienempiä remontteja ja hankintoja.
Mm. lastenhuoneiden ovet vaihdettiin, kaiteet maalattiin ja ilmastoinnin puhdistus suoritettiin
sekä hankittiin laitosastianpesukone sekä uusi sähköliesi. Kiinteistön kannalta tarpeellista
putkiremonttia ja pesutilojen remonttia ei voitu tehdä, vaan se siirtyy seuraavaan vuoteen.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhteiset Lapsemme ry:n kummitoiminta jatkui Intiassa ja Kolumbiassa. Intiassa
yhteistyökumppanina oli The Children´s Garden School Society ja kummimaksuilla tuettiin
järjestön terveysaseman toimintaa. Kolumbiassa tuki käytettiin Por Una Sonrisa -järjestön
esikoulutoimintaan Bogotassa. Kummitoiminnan tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuuksia
parempaan elämään. Lähialueyhteistyöhankkeiden toteuttamiseen ei toimintavuoden aikana
ollut mahdollisuuksia.
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Kummitoiminnan volyymi on nykyisellään melko pientä kuukausilahjoittajien lukumäärän ollessa
alle 20. Kuukausilahjoitusten lisäksi varoja kansainvälisille kumppaneille on kerätty mm.
yhdistyksen juhlavuoden tapahtumien yhteydessä sekä adoptiokuraattori Anja Wikstedtin 60vuotisjuhlien yhteydessä sekä teatteri-iltojen pääsylipputulojen kautta.
Toimintavuoden keväällä haettiin rahoitusta ulkominiteriöltä uudelle Bolivian
kehitysyhteistyöprojektille pitkäaikaisen yhteistyökumppanin DNI:n kanssa. Hankkeelle ei
myönnetty rahoitusta, minkä takia vuosikymmeniä jatkunutta yhteistyötä lasten ja nuorten
oikeuksien edistämiseksi Boliviassa ei ollut mahdollista jatkaa.
TAIDEKASVATUSHANKKEET
Teatterinaamioprojekti
Toimintavuoden aikana toteutettiin Monikulttuurisessa Koti Ilolassa teatterinaamioprojekti
Lasten ja nuorten säätiön Glow-hankerahoituksella. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä Koti Ilolassa
asuvien lasten yhteishenkeä, myönteistä vuorovaikutusta sekä yhdessä tekemisen iloa.
Hankkeessa vahvistettiin lasten ja nuorten sosiaalisia - ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä kykyä
ja rohkeutta heittäytyä johonkin ihan uuteen.
Teatterinaamioprojektin ohjaavina taitelijoina toimivat Rosamaría Bolom ja Anne Lihavainen.
Projektissa järjestettiin työpajaprosessin, jossa tehtiin teatterinaamiot sekä valmistettiin esitys.
Esitys nähtiin Taiteiden yönä 24.8. Annantalon Open Stage –tapahtumassa sekä 1.11. Lilla Villanin
meksikolaisessa illassa Sipoossa.
Käsiin kirjottu –hanke
Toimintavuoden aikana jatkettiin Käsiin kirjottu –hankkeessa lapsille ja nuorille suunnattua
ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskasvatusta järjestämällä näyttelyitä, esityksiä ja työpajoja.
Hankkeen taiteellisena koordinaattorina toimi Elviira Davidow.
Keväällä Käsiin kirjottu -hanke osallistui yhdistyksen rasisminvastaisena päivänä 21.3.
järjestämään Elävä kirjasto -tapahtumaan Rikhardinkadun kirjastossa, jossa oli mukana
itäeurooppalainen romanipari toimi yhtenä ”elävänä kirjana”, jota lapset ja muu yleisö saivat
lukea tulkin avustuksella.
Käsiin kirjottu -näyttely oli toimintavuoden aikana esillä huhtikuussa Suomen Sosiaalifoorumissa
Ruotsinkielisessä työväenopistossa Arbiksessa. Lokakuussa Käsiin kirjottu -näyttely ja sen
oheisohjelmista olivat Turun pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolla. Koululaisryhmille
järjestettyjä opastus-, varjoteatteriesitys- ja työpajakokonaisuuksia oli yhteensä neljä ja niihin
osallistui yhteensä 83 oppilasta. Sen lisäksi kirjaston tilastoinnin mukaan näyttelyyn tutustuivat
kymmenet koululuokat, päiväkotiryhmät, perheet ja muut kirjastossa kävijät. Kävijöitä oli arviolta
reilut tuhat. Näyttelyssä mukana ollut taitelija Matti Pekosen Vaivaismummo-patsas siirtyi
kirjaston näyttelyn jälkeen Turun tuomiokirkkoon joulunajaksi.
Koululaisryhmiltä ja opettajilta saadusta palautteesta tuli esille, että näyttely kosketti katsojia ja
se toi esille sellaisia asioita romaniväestön ja Eurooppaa kiertävien ja kerjäävien romanien
tilanteesta, joita lapset eivät olleet tienneet aikaisemmin. Näyttelyn esitykselliset, taiteelliset ja
osallistavat elementit auttoivat koululaisia ymmärtämään syvemmin romanien tilannetta ja sen
taustoja.
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Itä-Euroopan romanien läsnäolo työpajoissa, opastuksissa ja tapahtumissa antoi mahdollisuuden
kohdata heitä toisenlaisissa olosuhteissa kuin tavallisesti. Yhden opettajan sanoin: ”Luulen, että
moni heistä (oppilaista) katsoo erilaisin silmin, kun kohtaa seuraavan kerran kadulla kerjäävän
romanin.”
Elämä kädessä -teatteriprojekti
Toimintavuoden syksyllä käynnistyi Birgit Tapaninen Baltzarin ohjauksessa Elämä kädessä teatteriprojekti. Hankkeessa on mukana viisitoista 17-30-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista, joilla
on monikulttuurinen tausta. Hankkeen aikana osallistujat valmistavat monitaiteellisessa
työpajaprosessissa näytelmän käsikirjoituksen. Hankkeen lopputuloksena Birgit Tapaninen
Baltzar ohjaa Elämä kädessä -näytelmän loppuvuodesta 2019.

YHTEISTYÖ
Yhteiset Lapsemme teki toimintavuoden aikana aktiivisesti yhteistyötä useiden
monikulttuurisuus- ja lastensuojelutoimijoiden kanssa. Erityisesti yhteistyötä tiivistettiin mm.
Helsingin kaupungin kulttuuritalojen mm. Annantalon, Turun pääkirjaston ja Päiväkeskus
Hirundon (HDL) kanssa. Adoptiotoiminnan yhteistyö oli tiivistä adoptioneuvonnan,
adoptiopalvelunantajien sekä muiden adoptiotoimijoiden kanssa.
Yhteiset Lapsemme ry on Lastensuojelun Keskusliiton, SOSTE ry:n, Fingo ry:n (ent. KEPA ry) ja
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n
sekä Suomi-Intia- seuran jäsen.
Yhdistyksellä oli edustus adoptiolautakunnan kansainvälisten asioiden jaostossa ja
täysistunnossa (Tuula Kumpumäki 30.10. saakka, Markus Söderlund 30.10. alkaen, varajäsen Anja
Wikstedt) sekä Lastensuojelun Keskusliiton lastensuojelun toimeenpanon neuvottelukunnassa,
lastensuojelun neuvottelukunnassa (Piia Sauranen) sekä osallisuuden edistämisen
neuvottelukunnassa (Anja Wikstedt). Tuula Kumpumäki oli lisäksi Lastensuojelun Keskusliiton
hallituksen varajäsen.
Yhdistyksen edustaja oli mukana myös seuraavien hankkeiden ohjausryhmässä: Kidutettujen
kuntoutuskeskuksen (HDL) Lasten ja nuorten toiminta 2016-2018 (Tuula Kumpumäki, 1.4.2018
alkaen Piia Sauranen), Rasmus ry:n Kaikki samassa koulussa –hankkeen ohjausryhmä (Marjukka
Rauhala), Adoptioperheet ry:n mentorihanke (Anja Wikstedt). Yhdistys oli mukana myös
Paperittomien –verkostossa (Irma Marttinen), Adoptioverkostossa (Anja Wikstedt) ja Ihmiskaupan
vastaisessa verkostossa (Heini Aaltonen).

TAPAHTUMAT
13.-14.1. Adoptiovalmennuskurssien ohjaajien kehittämisviikonloppu, 8 ohjaajaa
17.1. Adoptionuorten vanhempien ryhmän tapaaminen, osallistujia 4
20.-21.1. Ole rohkea ja reilu -ohjaajakoulutus, Jyväskylä, 14 uutta ohjaajaa
26.-27.1. Educa-messut, Yhteiset Lapsemme ry:n ständi Kansalaisvaikuttamisen torilla
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2.2. Sonya Lindforsin Noble Savage –tanssiteoksen esitys., yhteensä 46 osallistujaa, ja teoksen
tematiikkaan liittyvä työpaja yhdistyksen työntekijöille ja vapaaehtoisille 12.2., yhteensä 8
osallistujaa.
2.-3.2. ja 2.-3.3. Adoptiovalmennuskurssi, Helsinki, 13 osallistujaa
11.2. Monikulttuurinen ystävänpäiväjuhla Annantalossa, ohjelmassa klovneriaesitys Duo Topos,
Sirkus Magentan sirkusesitys ja työpaja, DJ. Jokakeli, monikielinen satupiiri, Ole rohkea ja reilu työpajoja, yhteensä noin 160 osallistujaa.
10.-11.3., Ole rohkea ja reilu –ohjaajakoulutus, Helsingissä, osallistujia 25
3.-4.3. Yhdessä matkalla -hankkeen koulutus turvapaikanhakijataustaisten nuorten tukiperheille
ja tukihenkilöille, Nurmijärvellä, osallistujia yhteensä 7
7.3.Tuula Kumpumäen läksiäisjuhla yhdistyksen toimistolla, osallistujia noin 40
19.3. Adoptiotilaisuus isovanhemmille ja perheiden läheisille 19.3. Pelastakaa Lapset ry:n Tiukulatalossa, osallistujia yhteensä 82 osallistujaa, joista 42 Tiukulassa ja 40 etäyhteydellä Pelastakaa
Lapset ry:n viidessä eri aluetoimistossa.
21.3. Elävä kirjasto -tapahtuma YK:n rasisminvastaisena päivänä Rikhardinkadun kirjastossa, 7
elävää kirjaa, kuuntelukertoja 31, askarteluteos lastenosastolle, kirjastovierailu yhdelle
turvapaikanhakijaperheelle, Helsingin Lähiradio teki uutisen (haastelussa Meklit – Elävä kirja
Etiopiasta ja työntekijät Helena ja Irma).
24.-25.3. ja 21.-22.4. Adoptiovalmennuskurssi, Helsinki, 12 osallistujaa
11.5. Kevät käyntiin! -nuorten tapahtuma 11.5. Oranssi ry:n tiloissa Suvilahdessa, osallistujia noin
50 henkilöä, ohjelmassa räppi-, grafitti- ja parkour- työpajat, glitter-maskeerausta,
musiikkiesitykset MindsprayHelsinki, Hassan Maikal, lyhytelokuvia, FIFA-turnaus yms.
21.-22.4. Käsiin kirjottu -näyttely Sosiaalifoorumissa Arbiksen kahviotilassa
15.5. Teatteri-ilta Q-teatterissa Arki ja kauhu -näytelmä, Kolumbian kummikohteen hyväksi.
Lippuja myytiin yhteensä 48 kpl.
26.5. Theraplay -leikkejä adoptionhakijoille ja -vanhemmille –koulutustilaisuus Lilla Luckanissa,
ohjaajana Bettina Brantberg, osallistujia 22
26.-27.5. Maailma kylässä -festivaali, oma telttapaikka, jossa esiteltiin yhdistyksen
kummitoimintaa sekä vapaehtoistyön mahdollisuuksia. Lapsille askartelua ja onnenpyörä.
Käsitöiden myyntiä.
29.5. Monikulttuurisen perhekeskuksen juhlatilaisuus Vuosaaressa
20.6. Kesäpiknik Töölönlahden puistossa, osallistujina turvapaikanhakija- ja pakolaisperheitä
Punavuoren ja Kaarlenkadun vastaanottokeskuksista. Järjestäjinä Yhteiset Lapsemme ry:n
vapaaehtoisten ja opiskelijaharjoittelijoiden lisäksi biolääketieteen yhtiö AbbVien vapaaehtoiset
(5hlöä). Ohjelmassa pelejä ja leikkejä. Osallistujia yhteensä 42 henkilöä.
17.3. Yhteiset Lapsemme ry:n 30-vuotispuutarhajuhla Pohjoinen Hesperiankatu 15:n pihaaulueella. Osallistujia noin 100. Ohjelmassa puheenjohtaja Eva Biaudet’n tervehdyspuhe ja
Ramadan tanssi -ryhmän esitys.
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23.8. Taiteiden yönä Annantalon Open Stagella esiintyi Koti Ilolan teatterinaamioprojektin ryhmä
Piñata
23.8. Ramadan tanssi -ryhmä esiintyi kaksi kertaa Café Engelin sisäpihalla. Osallistujia oli
molemmissa esityksissä niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet kahvilatilaan.
1.-2.9. Yhdessä matkalla -hanke koulutti tukihenkilöitä ja tukiperheitä yksin tulleille alaikäisille
nuorille, koulutukseen osallistui yhteensä 12 henkilöä.
3.9. pidettiin yhdistyksen kehittämispäivä Paloheinässä. Päivän aikana arvioitiin kuluvan vuoden
toiminnan toteutumista sekä suunniteltiin vuoden 2019 toimintaa. Kehittämispäivään
osallistuivat keskustoimiston työntekijät ja Ilolan johtaja.
8.-9.9. järjestettiin Helsingissä Ole rohkea ja reilu -ohjaajakoulutus, johon osallistui yhteensä 12
henkilöä.
12.9. Ilolan lapset olivat Elämä Lapselle -konsertissa aitiopaikalla, johon liput tarjosivat Mirasys
Oy, Adi Alarmsystem, F9 Oy ja Turvakolmio Group.
14.-15.9. ja 13.-14.10. Adoptiovalmennuskurssi, Helsinki, 15 osallistujaa
26.9. Yhdessä matkalla -hankkeen järjestämä alaseminaari yksin tulleiden
turvapaikanhakijanuorten asioista Valtakunnallisilla Lastensuojelupäivillä Turussa, osallistujia
noin 50.
1.-2.10. Yhdessä matkalla -hankkeen koulutus turvapaikanhakijataustaisten nuorten tukiperheille
ja tukihenkilöille Helsingissä. Koulutettiin yhteensä 12 uutta tukihenkilöä.
6.-7.10. ja 27.-28.10. Adoptiovalmennuskurssi, Helsinki, 12 osallistujaa
6.-7.10. Ole rohkea ja reilu -ohjaajakoulutus Turussa. Koulutettiin viisi uutta työpajaohjaajaa sekä
järjestettiin kaikki Turun seudun vapaaehtoisille tapaaminen.
4.-31.10. Käsiin kirjottu -näyttely Turun pääkirjastossa. Koululaisille suunnatut näyttelyn esittelyt,
työpajat ja esitykset yhteensä 3 ryhmää noin 75 oppilasta. Satoja muita kävijöitä.
25.10. Yhteiset Lapsemme & Kansainvälinen adoptio 30 vuotta -seminaari Lallukan juhlasalissa,
osallistujia noin 50, vierailevana luennoitsijana lastenpsykiatri Jukka Mäkelä.
31.10. Adoptioilta Oulussa, ohjelmassa Yhteiset Lapsemme ry:n adoptiotoiminta ja sisarusadoptio,
Aleksin kulma, 25 osallistujaa.
1.11. Meksikolainen ilta Lilla Villanissa, llolan lasten teatteriryhmä Pinjatas esiintyi, osallistujia
134. 4.11.-16.12. Rosamaría Bolomin Ilo on lapsen oikeus! Oikeudet kaikille! -nukkeveistosnäyttely
Annantalon Galleriassa. Nukkeveistokset kertovat lapsille lapsen oikeuksista.
7.-30.11. Teatterinaamionäyttely Emmaus Vallilan galleriaikkunassa Helsingissä
20.11. Ilo on lapsen oikeus! Seminaari taiteesta lapsen oikeuksien, osallisuuden ja äänen
vahvistamisessa, Annantalo, osallistujia noin 80 hlö
21.11. Teatteri-ilta KOM-teatterissa, näytelmä Ateria, Kolumbian kummikohteen hyväksi. Lippuja
myytiin 30.
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24.-25.11. Adoptiovalmennuskurssi toista adoptiolasta odottaville hakijoille, osallistujia yhteensä
11
Ole rohkea ja reilu -työpajatoiminnassa kehitetyn aikuisille suunnatun työpajasarjan pilottipajat
järjestettiin 26.11., 4.12. ja 10.12.
1.12. Vapaaehtoistoiminnan messut Vanhalla ylioppilastalolla, Ole rohkea ja reilu -toiminta ja
Yhdessä matkalla -hanke mukana messuilla.

TALOUS, HALLINTO JA HENKILÖKUNTA
Talous
Vuoden 2018 tilikauden tulos on ylijäämäinen 21 962,13 eur. Kahden tappiollisen tilikauden
jälkeen tulos on kääntynyt voitolliseksi ja yhdistyksen taloudellinen tilanne on saatu
tasapainotettua.
Toiminnan rahoitus ja hankeavustukset
Yhdistyksen yleistoiminta rahoitettiin STEA:n (ent. RAY) myöntämällä 184 000 euron
yleisavustuksella. Lisäksi yhdistys sai tuottoja osallistumismaksuista ja palvelumyynnistä. Osa
toiminnan rahoitusta olivat jäsenmaksutuotot (10.094 eur). Lisäksi yhdistys on vastaanottanut
pieniä lahjoituksia, yhteensä noin 4.500 euroa. Joululahjakeräys Koti Ilolan lapsille tuotti noin 900
euroa ja Lapsen oikeuksien päivän myyntituoton lahjoitus Emmaus Helsinki ry:ltä Koti Ilolan
lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan, yhteensä 2 000 euroa. Kummi- ja kansainvälisen
toiminnan tuotot olivat noin 6.000 euroa. Yhdistyksen omistaman YHLA Oy kautta myytiin
taloushallinnon palveluita eri järjestöille. YHLA Oy:n toiminta lopetettiin vuoden 2018 lopussa
talouspäällikkö Tiina Sundholmin siirryttyä yhdistyksen palveluksesta, koska samalla yhtiön
keskeinen osaamisresurssi siirtyi organisaation ulkopuolelle. YHLA:n toiminnan päättymisestä
tehtiin 4.000 euron alaskirjaus yhdistyksen tulokseen.
Monikulttuurisen perhekeskuksen toimintaa rahoitettiin Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan
järjestöavustuksella (47.000 eur) sekä palvelumyynnin tuotoilla. Adoptiokuraattoritoiminta ja
jatkui STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella (65.000 eur), samoin Ole rohkea ja reilu työpajatoiminta (96.000 eur). Yhdessä matkalla -hanke sai STEA:n projektiavustusta 124.000 eur ja
huhtikuun alussa käynnistynyt Kohdataan kotona –hanke 123.000 eur. STEA:n avustuksista
seuraavalle toimintavuodelle jäi siirtomäärärahaa yhteensä noin 62.000 eur. Koti Ilolan toiminta
rahoitettiin kuntien maksamilla hoitovuorokausimaksuilla. Muita hankeavustuksia olivat vuodelta
2017 käyttöön jäänyt Taike:n avustus Käsiin kirjottu –romanihankkeeseen sekä
vastaanottokeskusten vapaa-ajantoimintaan saatu 5.000 euron avustus Den 7nde Mars -säätiöltä.
Lisäksi toteutettiin Ilolan nuorten kanssa Teatterinaamioprojekti, jonka rahoitus saatiin Lasten ja
nuorten säätiöltä. Tämä rahoitus tuli suoraan projektin toteuttaneille ammattilaisille eikä siten
näy yhdistyksen kirjanpidossa.
Yhdistyksen hallitus 2018
Hallituksen varsinaiset jäsenet Hallituksen varajäsenet
Hallituksen puheenjohtajana toimi Eva Biaudet, varapuheenjohtajana Kitte Marttinen ja muina
varsinaisina jäseninä Pekka Iivonen, Nina Keres, Harri Junttila, Merja Tikkanen-Vilagi, Kristiina
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Ikonen. Hallituksen varajäseninä toimivat Emilia Neuvonen, Essi Lindberg, Osmo Toivanen, Merja
Svensk, Meron Heiro ja Azeb Hailu.
Hallituksen sihteerinä toimi Irma Marttinen. Hallitus kokoontui 9 kertaa (29.1., 20.3., 29.3., 19.4.,
14.5., 21.8., 17.9., 22.10., 3.12.). Kevätkokous pidettiin 19.4. ja syyskokous 22.10.
Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Eva Biaudet, varapuheenjohtaja Kitte
Marttinen, hallituksen jäsen Pekka Iivonen, talouspäällikkö Tiina Sundholm (30.4. saakka) sekä
toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki (6.3. saakka). Työvaliokuntaa täydennettiin 21.8. alkaen
siten, että siihen kuuluivat myös hallituksen varajäsen Essi Lindberg ja toiminnanjohtaja Markus
Söderlund. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.
Kirjanpito ja tilintarkastajat
Tilintarkastajina toimivat Pentti Lavanko (HTM) ja Päivi Sten (HTM). Varatilintarkastajiksi oli
nimetty Tilintarkastus Helle-Baltscheffsky Oy. Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi toukokuuhun
saakka yhdistyksen talouspäällikkö Tiina Sundholm. Kesäkuusta alkaen kirjanpidosta vastasi
Tilitoimisto Tommi Ranta Oy.
Henkilökunta ja organisaatio
Huhtikuussa 2018 Yhteiset Lapsemme ry:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki
siirtyi uusien haasteiden pariin ja hänen työsuhteensa päättyi 6.3. Uutena toiminnanjohtajana
aloitti 17.5. TM, HTK Markus Söderlund. Ennen uuden toiminnanjohtajan työsuhteen alkua vt.
toiminnanjohtajana toimi talouspäällikkö Tiina Sundholm 7.3.-30.4.2018. Talouspäällikkö Tiina
Sundholm siirtyi keväällä uusiin tehtäviin ja hänen työsuhteensa päättyi 30.4. Talouspäällikön
tehtävää ei täytetty, vaan tehtävät jaettiin toiminnanjohtajalle ja talous- ja
henkilöstösuunnittelijalle, jossa tehtävässä aloitti 1.5. YHLA Oy:stä siirtynyt KTM Linda MäkynenLönnberg.
Uudessa STEA-rahoitteisessa Kohdataan kotona –hankkeessa aloitti huhtikuussa
hankekoordinaattorina VTM, FM Emmi Lainà sekä hankeohjaajana sosionomi (AMK) Laura
Huuskonen 3.4. alkaen. Ole rohkea ja reilu -työpajatoiminnan ja adoptiotoiminnan tehtävissä
toimi 13.8.-31.12. KM Jaana Ovaska Jaakko Lavoniuksen siirryttyä uuden työnantajan
palvelukseen 31.8. jälkeen. Monikulttuurisen perhekeskuksen työntekijöiden Ella Lazarevan ja
Zanna Troskovan työsuhteet päättyivät heinä- ja toukokuussa perhekeskuksen toiminnan
päätyttyä huhtikuussa. Koti Ilolan yöhoitajan Gail Pearsonin eläkejuhlaa vietettiin Sipoossa
joulukuussa. Lastenkoti Ilolassa työskenteli oppisopimuksella Pasi Huovinen. Birgit Tapaninen
Baltzar aloitti osa-aikaisena projektityöntekijänä 19.11. Elämä kädessä -nuorten
teatteriprojektissa
Keskustoimistossa jatkoivat viestintä- ja vaikuttamistyön koordinaattori Irma Marttinen,
adoptiokuraattori Anja Wikstedt, vapaaehtoistyön koordinaattori Marjukka Rauhala ja
vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Helena Korpela (Ole rohkea ja reilu -työpajatoiminta),
hankepäällikkö Piia Sauranen ja Heini Aaltonen (Yhdessä matkalle -hanke). Lastenkoti Ilolan
työntekijät olivat lastenkodin johtaja Pirkko Kokko, vastaava ohjaaja Katja Suhonen, ohjaajat Antti
Kuronen, Maarit Juvonen, Pasi Huovinen sekä yöhoitajat Johanna Rantala ja Gail Pearson.
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Yhdistyksellä oli useita harjoittelijoita toimintavuoden aikana. Kevätkaudella harjoittelun
suorittivat Emilia Sinisalo ja Viivi Soinio Metropolia Ammattikorkeakoulusta, Tuomas Raninen
Laurea-ammattikorkeakoulusta, Johanna Känninen Humanistisesta Ammattikorkeakoulusta sekä
Pauli Nurmi Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Martina Dahm Aalto yliopistosta suoritti
harjoittelujakson Yhdessä matkalle -hankkeessa syyskaudella.

Lomautukset
Lastenkoti Ilolan henkilökunnasta osa lomautettiin loka-marraskuussa lyhytkestoisesti
sijoitettujen lasten määrässä tapahtuneiden muutosten johdosta. Ilolan taloustilanteen todettiin
vaativan säästöjä, joihin ei olisi ilman lomautuksia päästy. Lisäksi säästöjä pyrittiin löytämään
vähentämällä sijaiskuluja ja muita toimintakuluja. Lapsia oli koko toimintavuoden ajan
vähemmän kuin mihin budjetti perustui. Lomautukset keskeytettiin pian niiden alkamisen jälkeen
lasten määrän noustua lähemmäs normaalia tilannetta.
Työhyvinvointi
Henkilökunnan työterveyshuolto on järjestetty Terveystalossa. Koti Ilolan, perhekeskuksen sekä
Kohdataan kotona ja Yhdessä matkalla –hankkeiden henkilökunnalla oli säännöllinen työnohjaus.
Koko keskustoimiston henkilökunnalle järjestettiin lisäksi yhteinen työnohjaus. Henkilökunnalle
oli tarjolla virikeseteleitä. Henkilökunta osallistui monipuolisesti oman ammattitaidon
kehittämistä tukevaan koulutukseen (yhteensä 107 koulutuspäivää).
Työsuojeluvaltuutettuna 31.5. saakka toimi Anja Wikstedt keskustoimistolta, varavaltuutettuna
Katja Suhonen Koti Ilolasta. Lisäksi työsuojelutoimikuntaan kuului Gail Pearson Koti Ilolasta. 1.6.
alkaen työsuojeluvaltuutettuna toimi Johanna Rantala (Koti Ilola), 1. varavaltuutettuna Anja
Wikstedt ja 2. varavaltuutettuna Linda Mäkynen-Lönnberg (keskustoimisto).
Työsuojelupäällikkönä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Toimitilat
Yhdistyksen keskustoimisto toimi vuokratiloissa os. Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11, Helsinki
(vuokranantaja Urlus-säätiö). Tilat on vuokrattu yhdessä Pesäpuu ry:n ja Erityishuoltojärjestöjen
liitto Ehjä ry:n kanssa. Monikulttuurinen Koti Ilola Sipoossa toimi yhdistyksen omistamissa
kiinteistöissä. Monikulttuurinen perhekeskus toimi vuokratiloissa Helsingin Vuosaaressa. Lisäksi
perhekeskuksen toimintaa varten oli vuokrattuna yksi kerhotila Vuosaaresta.
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