Yhteiset Lapsemme ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Yhteiset Lapsemme ry:n on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on
edistää monikulttuuristen - ja maahanmuuttajalasten hyvinvointia ja oikeuksia Suomessa.
Maahanmuuttajataustaisen väestön määrä on kasvanut maassamme tasaisesti kolmen viime
vuosikymmenen aikana. Myös maahanmuuttajataustaisille äideille syntyneiden lasten määrä sekä
lasten suhteellinen osuus kaikista lapsista ovat kasvaneet. Tämä 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 yhdistyksen perustoimintaa täydentävät hankkeet.
Toimintavuoden aikana yhdistyksellä on käynnissä kaksi STEA-rahoitteista isoa
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 2020 toiminnan painopisteet
Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnan pysyvänä tavoitteena on torjua lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa
rasismia sekä turvata jokaiselle lapselle oikeus hyvään ja yhdenvertaiseen elämään suomalaisessa
yhteiskunnassa. Tämän tavoitteen toteutumiseksi teemme monipuolista vaikuttamistyötä.
Toimintavuonna 2020 painopisteemme on lisäksi perheeseen liittyvissä teemoissa. Tuomme esille
perheen merkitystä lapselle ja lapsen oikeutta perheeseen. Haluamme kiinnittää huomiota siihen,
mikä on perheen merkitys ja tukeminen lastensuojelussa ja mitä ongelmia ja kysymyksiä liittyy
perheestä erossa olemiseen globaalissa liikkuvuudessa: perheenyhdistäminen, yksin Suomeen
tulleet ja haavoittuvassa asemassa olevat EU:n liikkuvan väestön lapset. Nostamme esille näiden
lasten ja nuorten oikeuksia sekä ylipäätään lapsen ja nuoren oman äänen kuulemista ja
osallisuutta. Eri toiminnoissa etsimme konkreettisia keinoja lasten äänen vahvistamiselle.

1 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Yhteiset Lapsemme ry on kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
sekä erityisesti yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja. Toiminnassamme näkyy aktiivinen, nopea ja
ennakoiva vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Tämä tehdään
viestinnän keinoin, kampanjoimalla, järjestämällä tapahtumia sekä toimimalla yhteistyössä eri
vaikuttajien, erityisesti vaalitavoitteemme vuonna 2019 allekirjoittaneiden kansanedustajien ja
europarlamentaarikkojen, kanssa.

1.1 Viestintä
Viestintämme on monikanavaista, ajankohtaista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Se tukee
yhdistyksen perustarkoituksen toteutumista. Viestintämme kannustaa ihmisiä olemaan mukana
lapsen oikeuksien edistämisessä, rasismin torjumisessa ja eriarvoisuuden ja syrjäytymisen
ehkäisemisessä.
Toimintavuoden aikana jatkamme rasisminvastaista kampanjointia sekä teemme näkyväksi
haavoittuvassa asemassa elävien maahanmuuttajalasten oikeuksiin liittyviä epäkohtia.
Toteutamme kampanjaviestintää aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, yhdistyksen omissa
kanavissa sekä viestimällä laajemmin myös perinteisessä mediassa.
Julkaisemme Yhteiset Lapsemme -lehden neljä kertaa printtilehtenä. Jäsenpostituksen lisäksi
lehti toimitetaan noin 170 järjestölle, virastolle, kirjastolle yms. taholle. Lehti on myynnissä
Rosebud-kaupassa Helsingissä. Lehden artikkeleita jaetaan myös muissa medioissa, kuten
Maailmanet-sivusto. Toimitamme verkkomediaa, jossa julkaistaan keskimäärin kaksi artikkelia tai
blogia kuukaudessa.
Jäsenet ja uutiskirjeen tilaajat saavat säännöllisesti uutiskirjeen (noin 1/kk). Uutiskirjeen tilaajien
määrää kasvatetaan sekä sen vastaanottoa seurataan (MailChimp-raporteilla).
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 sosiaalisessa mediassa
jaettavan sisällön tuottamiseen omilla vastuualueillaan ja toiminnoilla on omat somevastuuviikot.
Toimintavuoden aikana vahvistamme eri toimintojemme ja hankkeidemme viestintää. Teemme
toimintamme tuloksia paremmin näkyviksi. Keskitymme rakentamaan selkeän, yhtenäisen ja
vaikuttavan viestinnällisen kokonaiskuvan yhdistyksestä. Graafinen ilme päivitetään.

1.2 Ole rohkea ja reilu -työpajatoiminta
Yhteiset Lapsemme ry:n Ole rohkea ja reilu®- työpajatoiminnalla edistetään lasten ja nuorten
moninaisuuden ymmärrystä ja arvostusta sekä vahvistaa välittämisen ja puuttumisen taitoja.
Työpajoja ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset ja opiskelijat päiväkodeissa, kouluissa sekä lasten- ja
nuorten vapaa-ajan ryhmissä.
Toimintavuoden aikana ohjattujen työpajojen ja vapaaehtoisten ohjaajien määrä pysyy nykyisellä
tasolla. Ole rohkea ja reilu -työpajoja ohjataan vuosittain noin 120. Koulutuksia järjestetään
vuoden aikana neljä, joista osa voi tapahtua oppilaitosyhteistyönä.
Vuonna 2002 kiinnitämme erityistä huomiota toiminnan yhdenvertaisuuteen ja mahdollisuuteen
osallistua myös muille kuin vahvan suomen kielen taitaville ohjaajille ja osallistujille. Tässä auttaa
uusi nuorten työpajamalli, jonka ohjaaminen ja johon osallistuminen ei perustu mihinkään
tiettyyn puhuttuun kieleen. Työpajatoiminnan materiaaleja käännetään tarvittaville kielille.
Vapaaehtoisten lisäksi koulutamme enenevässä määrin myös ammattilaisia ja opiskelijoita, jotka
haluavat saada lisää ymmärrystä omista ennakkoluuloistaan, rasismista ja kulttuurisensitiivisestä
ohjaustyöstä sekä hyödyntää menetelmiä omassa työssään. Ammattilaisia voidaan kouluttaa

myös aikuisille suunnatun työpajojen sarjan avulla. Aikuisille suunnatun Ole rohkea ja reilu koulutusten markkinointia yrityksille ja muille yhteisöille jatketaan. Työpajoja järjestetään
maksupalveluna tilausten mukaisesti.
Lasten oman äänen vahvistaminen tulee näkymään toiminnassa ja viestinnässä yhä vahvemmin.
Lasten ja mahdollisesti tutkijoiden kanssa toteutetaan video, joka liittyy moninaisuuden
arvostukseen. Video on osa sekä rasisminvastaista vaikuttamistyötä että työpajatoiminnan
markkinointia. Videot voivat tulevaisuudessa toimia myös työpajan lähtökohtana.
Vuonna 2020 jatkamme työpajoihin liittyvien jälkityöstömateriaalien kehittämistä ja otamme niitä
käyttöön asteittain. Materiaalien avulla kasvattajat voivat jatkaa aiheen käsittelyä ryhmänsä
kanssa ilman vapaaehtoista ohjaajaa. Jälkityöstömateriaalit luodaan siten, että ne palvelevat
myös toiminnan arviointia.

1.3 Seminaarit, tapahtumat ja muu vaikuttaminen
Yhteiset Lapsemme ry järjestää vuosittain seminaareja, tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa
perehdytetään ja annetaan tietoa monikulttuurisuuskysymyksistä kasvatus- ja sosiaalialan
ammattilaisia sekä luodaan tilaa kohtaamiselle ja keskustelulle monikulttuuristen lasten ja
perheiden hyvinvointiin ja oikeuksiin liittyvistä asioista.
Vuoden 2020 syksyllä järjestämme asiantuntijaseminaarin, jossa käsittelemme haavoittuvassa
asemassa olevien translokaalisten perheiden lasten oikeuksien toteutumista. Seminaari
järjestetään osana laajempaa hanketta, jonka tarkoituksena on tuoda näkyville translokaalisessa
perhetilanteessa elävien Itä-Euroopan romanilasten kokemuksia. Hankkeessa käytetään
osallistavia ja taidelähtöisiä menetelmiä sekä kootaan kerätystä aineistosta informatiivinen
näyttely.
Vuoden 2020 aikana järjestämme pääkaupunkiseudulla yleisötapahtumia mm. monikulttuurisen
ystävänpäiväjuhlan, rasisminvastaisen päivän tapahtuman sekä Taiteiden yö -tapahtuman.
Keväällä 2020 ensi-iltansa saa kahden kulttuurin nuorten ja nuorten aikuisten
teatteriproduktiossa valmistettu näytelmä Elämä kädessä.

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 2020 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
Yhteiset Lapsemme ry:n kansainväliseen adoptioon liittyvä toiminta sisältää adoptiokuraattorin
tukipalvelut, adoptiokoulutukset, valmennuskurssitoiminnan, Adoptoidun ääni podcastlähetykset sekä lapsille ja vanhemmille suunnatun ryhmätoiminnan. Kaiken toiminnan

perustana on vahva kokemusasiantuntijuus. Toimintaan osallistuvat saavat tietoa sekä
kansainvälisen adoption erityispiirteet tunnistavaa tukea. Kohderyhmien omat voimavaransa
tulevat tunnistetuiksi. Myös kotimaan adoptionhakijat ja -perheet ovat tervetulleita toiminnan
piiriin.
Adoptiokuraattorin tukipalvelut (puhelut ja henkilökohtaiset tapaamiset) on suunnattu
kansainvälistä adoptiota harkitseville, adoptionhakijoille, -vanhemmille, adoptoiduille, perheiden
läheisille sekä ammattilaisille. Adoptiokuraattorin tuki on luottamuksellista ja helposti
tavoitettavissa. Palvelu on kaksikielistä (suomi, ruotsi).
Järjestämme vuosittain adoptioseminaareja yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa.
Vuonna 2020 järjestetään Helsingissä adoptoitujen identiteettiä käsittelevä seminaari yhteistyössä
Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän ja Interpedian kanssa. Yhteistyössä Interpedian ja
Pelastakaa Lapset ry:n kanssa järjestetään adoptiotilaisuudet perheiden läheisille, keväällä
Helsingissä ja syksyllä Oulussa.
Yhdistys järjestää myös omia adoptiotilaisuuksia, muun muassa tutustuminen Theraplaytyyppisiin leikkeihin sekä adoptoiduille aikuisille suunnatun seminaarin adoption eettisistä
kysymyksistä.
Jatkamme vuonna 1990 alkanutta adoptiovalmennuskurssitoimintaa. Kursseilla osallistujien on
mahdollista pohtia monipuolisesti adoptioon liittyviä kysymyksiä luottamuksellisessa ilmapiirissä.
Ohjaajat ovat tehtävään koulutettuja kokeneita adoptiovanhempia/adoptoituja. Kurssit
täydentävät lakisääteistä adoptioneuvontaa. Suunnitelmavuonna toteutetaan 6-9 kahden
viikonlopun valmennuskurssia. Kursseja järjestetään suomeksi ja ruotsiksi, tavoitteena on pitää
syksyllä 2020 myös yksi englanninkielinen kurssi. Kurssiohjaajille järjestetään yhteinen
kehittämisviikonloppu.
Adoptoidun ääni -podcast-toiminnasta vastaavat tehtävään koulutetut aikuiset adoptoidut
yhdessä adoptiotoiminnan suunnittelijan kanssa. Podcasteissa aikuiset adoptoidut keskustelevat
keskenään tai vierailijoiden kanssa aiheista, jotka ovat heille itselleen tärkeitä ja ajankohtaisia.
Suunnitelmavuonna julkaistaan 5-8 podcastlähetystä, lähetykset ovat suomen- ja ruotsinkielisiä.
Adoptiovanhemmille järjestetään Helsingissä ryhmämuotoinen koulutus, jossa vahvistetaan
heidän kykyjään tukea lapsia, kun heihin kohdistuu ennakkoluuloisuutta, syrjintää ja rasismia.
Syksyllä 2019 pilotoidulle ryhmätoiminnalle 9-11 v adoptiolapsille suunnitellaan jatkoa. Pienille
lapsille toteutetaan satutyöpajoja, joissa teemana on erilaisuus ja ystävyys.
Yhdistyksellä on jäsenyys adoptiolautakunnan kansainvälisten asioiden jaostossa sekä
Adoptioperheet ry:n mentorihankkeen ohjausryhmässä. Osallistumme aktiivisesti kaikkien
adoptiotoimijoiden verkostoon ja olemme mukana toteuttamassa perinteistä Adoption ilo viikkoa maaliskuussa.
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. Tavoitteena on, että Ilolaan sijoitettujen lasten osallisuus vahvistuu ja
että perhettä tukevat työtavat lisääntyvät.

Toimintavuoden 2020 aikana jatkamme Koti Ilolan toiminnan ylläpitämistä, kehittämistä ja
markkinointia. Jokapäiväisen toiminnan tavoitteena on, että sijoitettujen lasten asiakas-, hoito- ja
kasvatussuunnitelmat toteutuvat asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Koti Ilolan työntekijöiden koulutuksesta, työnohjauksesta ja tavoitteellisista työryhmäpäivistä
vahvistetaan työyhteisön osaamista ja arjessa jaksamista. Traumakoulutusta lisätään. Yhdistyksen
toimintaresurssien kannalta on tärkeää, että ainakin 6/7 lastenkotipaikasta on täytettynä koko
vuoden ajan.
Vuoden 2020 aikana suunnitellaan ja toteutetaan Koti Ilolan kiinteistön märkätilojen remontti.
2.3 Yhdessä matkalla -hanke (STEA 2017-2020)
Yhdessä matkalla – Tukiperheestä voimaa yksintulleen nuoren kotoutumiseen -hankkeessa (20172020) tuetaan alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakijataustaisten
nuorten kotoutumista ja hyvinvointia vapaaehtoisen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan keinoin.
Hankkeessa rekrytoidaan ja koulutetaan vapaaehtoisia tukiperheitä ja tukihenkilöitä (kolme
koulutusta vuonna 2020) ilman huoltajaa maahan saapuneiden turvapaikanhakijataustaisten
nuorten tueksi vastaanotto- ja kotoutumisvaiheessa. Nuoret saavat vapaaehtoisista tukiperheistä
ja tukihenkilöistä elämäänsä pitkäkestoisia, hyvinvointia ja kotoutumista edistäviä ihmissuhteita.
Vuoden 2020 loppuun mennessä tavoitteena on 40 toimivaa tukisuhdetta.
Vuonna 2020 kehitämme edelleen vuonna 2019 lanseerattua koko perheen tukiperhekoulutusta,
joka huomioi myös tukiperheiden lapset jo koulutusvaiheessa. Hankkeessa kehitetään työmallia
ja julkaisua koko perheen huomioimisesta tukiperhetoiminnassa. Vapaaehtoisille tukiperheille ja
tukihenkilöille tarjotaan työnohjauksellista tukea, virkistystapahtumia ja jatkokoulutusta.
Tukisuhteiden etenemistä seurataan ja myös nuoria tuetaan tukisuhteiden haastavissa tilanteissa
tarpeen mukaan.
Vuonna 2020 jatkamme yhteistyötä Espoon ryhmäkodin, Kivenlahden, Hirviportin ja
Toivolanmäen perheryhmäkotien sekä jälkihuoltoa tuottavien Espoon kaupungin jälkihuollon ja
Ehjä ry:n kanssa. Hankkeessa pidetään loppuseminaari.

2.4 Kohdataan kotona -hanke (STEA 2018-2020)
Kohdataan kotona -hankkeessa kehitetään alkuvaiheen perhekotoutumismalli pakolaisperheiden
kanssa tehtävän työn tueksi. Perhekotoutumistyöskentelyn tavoitteena on pakolaisperheen
osallisuuden vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Mallia kehitetään yhteistyössä
perheiden, kuntien ja hanketyöntekijöiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään myös
digitaalisia työvälineitä kotoutumisen tukena.
Vuonna 2019 alkaneet asiakastyöjaksot saatetaan päätökseen alkuvuonna 2020. Hankkeessa
pilotoidaan mahdollisuuksien mukaan vielä ryhmämuotoisia asiakastyöjaksoja. Yhteistyö jatkuu
Vantaan kaupungin kanssa, ja asiakastyömallia arvioidaan yhteistyössä asiakasperheiden ja
kuntien kanssa.
Perhekotoutumismallista laaditaan visuaalinen mallinnus sekä käsikirja, jonka avulla malli tai sen
osia on helppo ottaa käyttöön myös muissa kunnissa. Mallia markkinoidaan uusille kunnille, ja
mallin toteuttamisesta järjestetään minikoulutuksia mallin juurruttamiseksi.

Perhekotoutumistyöskentelystä tehdään vaikuttavuuden arviointi, jonka tuloksista tiedotetaan
eri toimijoille.
Kotoutumista tukeva mobiilinettisivu julkaistaan alkuvuodesta, ja sen kehitys jatkuu
ensimmäisten käyttäjäkokemusten pohjalta. Sivustolle tuotetaan uusia kieliversioita ja sisältöjä.
Sivustoa markkinoidaan sekä ensisijaisille käyttäjille että sivuston käyttöönotossa ohjaaville
tahoille. Sivustoa pyritään skaalaamaan myös muualle Suomeen.
Vuoden 2020 jälkipuoliskolla hankkeen tuotokset kootaan sähköiseen materiaalipankkiin ja
Innokylään. Hankkeen tuloksia esitellään loppuvuodesta pidettävässä loppuseminaarissa.
2.5 Kotouttava vapaa-ajantoiminta
Yhteiset Lapsemme ry järjestää kotouttavaa vapaa-ajan toimintaa turvapaikanhakijalapsille, nuorille ja -perheille ja myös muille monikulttuurisille perheille. Toiminnalla edistämme jokaisen
lapsen oikeutta leikkiin, harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-ajanviettoon. Toiminnan
tavoitteena on myös edistää kotoutumista, tarjota mahdollisuuksia kohtaamiseen muiden
lapsiperheiden kanssa ja vahvistaa osallistujien suomen kielen taitoa yhteisen tekemisen kautta.
Vapaaehtoiset ohjaajat ja Yhteiset Lapsemme ry:n opiskelijaharjoittelijat suunnittelevat ja
järjestävät retkitoimintaa (esim. museoihin, leikkipaikkoihin, kulttuuri- ja urheilutapahtumiin) ja
työpajoja vastaanottokeskuksissa asuville perheille. Toimintavuoden aikana järjestetään lisäksi 1–
2 isompaa tapahtumaa. Tapahtumat järjestetään yhdessä Ole rohkea ja reilu -toiminnan kanssa ja
useimmat niistä ovat avoimia kaikille lapsille, nuorille ja perheille.
Toimintavuoden aikana toimintaan osallistuville vapaaehtoisille järjestetään myös tuki- ja
virkistystoimintaa, jossa toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset pääsevät tutustumaan myös
muiden toimintojemme vapaaehtoisiin.
Venäjänkielisille lapsille ja nuorille järjestetään kerhotoimintaa koulujen lukuvuoden aikana.
Kerhoon osallistuu noin 35-40 lasta. 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 kummi- ja avustustoiminta
avaa ikkunan lasten, nuorten ja perheiden arkeen kehittyvissä maissa. Globaalin vastuun
osoittaminen osoittaa ymmärrystä ja rakentaa myönteistä asenneilmapiiriä haavoittuvassa
asemassa olevien lasten suojeluun ja tukemiseen.
Vuoden 2020 aikana arvioidaan yhdistyksen mahdollisuudet hakea rahoitusta uusiin
globaalikasvatus- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin sekä lähialueilla tapahtumiin hankkeisiin.
3.1 Kummitoiminta
Yhdistyksellä on pienimuotoista kummitoimintaa Kolumbiassa. Varoja kummikohteelle kerätään
kuukausilahjoitusten sekä tapahtumien yhteydessä järjestettävien keräysten avulla. Toiminta
antaa yksityishenkilöille ja yrityksille osallistumisen mahdollisuuksia. Yhteiset Lapsemme ry
selvittää toimintavuoden aikana toisen kummikohteen perustamista.

4 Varainhankinta, kehittäminen ja kumppanuudet
Yhteiset Lapsemme ry:n perustoimintaan haetaan avustusta sosiaali- ja terveysministeriöstä
(STEA). Vuonna 2020 päättyvien monivuotisten hankkeiden jatkohakemuksista tehdään päätökset
alkuvuoden aikana.
Toimintavuoden 2020 aikana yhdistyksen varainhankinnan tehostaminen ja monipuolistaminen
jatkuu. Varainhankinta perustuu yksityiseen - ja yritysvarainhankintaan sekä lahjoituksiin.
Otamme käyttöön markkinointirekisterin sekä toiminnanohjausjärjestelmän rahoituksen tämän
salliessa. Yhdistyksen perustoimintaa täydentävää monipuolista hanketoimintaa rahoitetaan
lähinnä säätiöiden avustuksilla. Toimintavuonna haemme rahoituksia muun muassa
moninaisuuden ymmärrystä lisäävään sekä lasten ja nuorten osallisuutta tukevaan
taidelähtöiseen toimintaan. Kokeillaan varhaiskasvatukseen liittyvien maksullisten
monikulttuurisuuskoulutusten tarjoamista kunnille.
Yhteiset Lapsemme ry osallistuu alan keskusjärjestöjen (Lastensuojelun keskusliitto, SOSTE,
Fingo) toimintaan ja on aktiivinen toimija näiden verkostoissa ja tapahtumissa.
Yhteiset Lapsemme käynnistää uuden strategian valmistelun vuonna 2020.

5 Organisaatio ja toimijat
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. Yhdistyksen vuosikokoukset pidetään keväällä ja
syksyllä. Tarjoamme harjoittelupaikkoja sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoille ja
työelämävalmennettaville. Toiminnan johtamisessa kiinnitetään huomiota henkilökunnan
työhyvinvointiin, työhön sitoutumiseen ja ammattitaidon kehittämiseen sekä vapaaehtoisten
osallisuuteen. 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.

