Yhteiset Lapsemme ry

Toimintakertomus 2019
Johdanto
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
lapsia, nuoria ja aikuisia, suurin osa tavoitetuista oli lapsia. Jokainen näistä kohtaamisista on ollut
mahdollisuus rakentaa vahvempaa moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden ymmärrystä
suomalaisten keskuudessa. Yhdistyksen toiminta on poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti
sitoutumatonta.
Vuoden 2019 lopussa yhdistykseen kuului 762 jäsentä ja kaksi kunniajäsentä. Vapaaehtoisia
aikuisia toiminnassa oli mukana 296.

Vuoden 2019 toiminnan painopisteet
Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnan painopisteet vuonna 2019 liittyivät vaikuttamistyöhön,
viestintään ja varainhankintaan. Kaikilla näillä osa-alueille edistyttiin.
Vaikuttamistyössä painopiste ole kevään eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa, joita varten
laadittiin rasisminvastaiset vaalitavoitteet. Ehdokkaita sitoutettiin tavoitteiden edistämiseen
kutsumalla heidät allekirjoittamaan tavoitteemme ja samalla heidät listattiin rohkeiksi ja reiluiksi
ehdokkaiksi. Tavoitteemme allekirjoitti 106 eduskuntavaaliehdokasta ja 27 eurovaaliehdokasta.
Viestinnässä panostettiin erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvan viestinnän kehittämiseen.
Yhteiset Lapsemme ry:tä seuraavien määrä kaikilla some-kanavilla on lisääntynyt huomattavasti.
Esimerkiksi Facebook-seuraajien määrä kasvoi vuoden aika 57 %.
Varainhankinnassa edettiin pienin askelin ottamalla käyttöön uusia lahjoituskanavia. Vuoden
aikana otettiin käyttöön Facebook-lahjoitukset ja valmisteltiin tekstiviesti-, MobilePay- ja
testamenttilahjoitusten vastaanottamista. Varainhankintakampanja suunnattiin lastenkoti
Ilolalle.

Vaikuttamistyö
Ole rohkea ja reilu – uskalla välittää! ® -toiminnassa koulutetaan vapaaehtoisia ohjaamaan
moninaisuuden arvostusta lisääviä ja puuttumisen ja välittämisen taitoja opettavia, taidelähtöisiä
toiminnallisia työpajoja. Työpajoja ohjataan päiväkodeissa, kouluissa, tapahtumissa ja vapaa-ajan
ryhmissä. Työpajat ovat tilaajalle maksuttomia. Ole rohkea ja reilu -työpajatoimintaa järjestettiin
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vuonna 2019 pääkaupunkiseudulla, Joensuun alueella ja Turun seudulla. Työpajoja ohjattiin
yhteensä 140 ja niissä oli 2 101 osallistumiskertaa.
Työpajoista aktiivisessa käytössä olivat Leikin ja liikkeen työpaja (4-6-vuotiaat), kuvataidetyöpaja
(4-6-vuotiaat), koululaisten draamatyöpaja (6-9-vuotiaat), nuorten työpaja (13-> vuotiaat) ja Lapsivanhempi -työpaja (2-5-vuotiaat vanhempineen ja sisaruksineen). Eniten tilattiin ja ohjattiin Leikin
ja liikkeen työpajoja.
Kerätyn palautteen perusteella työpajojen koettiin vastaavan odotuksiin ja ne saivat tilaajilta
yleisarvioksi 4,4 asteikolla 1-5. Työpajat nähtiin tärkeänä osana teemojen käsittelyä ja
kiusaamisen ehkäisyä. Työpajojen koettiin lisänneen moninaisuuden arvostusta ja vaikuttaneen
lapsiin ja ryhmähenkeen positiivisesti.
Uutena työpajana valmistui toiminallinen ja monikielinen Megértő -työpaja, jossa vahvistetaan
ryhmän yhteishenkeä ja yhteistyötaitoja sekä tutkitaan monimuotoisuutta ja rasisminvastaisuutta
draaman ja muiden kokemuksellisten ja taiteellisten elementtien avulla. Työpajassa ravistellaan
jokapäiväisiä kieleen liittyviä valtasuhteita sanattoman toiminnan ja monikielisyyden avulla.
Työpajan kantava idea on, että työpaja ohjataan kielellä, joka on osallistujille vieras. Ryhmän
yhteishenki ja yhteistyötaidot vahvistuvat, kun osallistujien on autettava toisiaan ymmärtämään
ohjaajan antamia ohjeita. Työpajan avulla osallistujat voivat myös samaistua ei-suomenkielisten
asemaan yhteiskunnassamme.
Megértő -työpajan ohjaajiksi koulutettiin 8 vapaaehtoista ohjaajaa ja työpajatoiminnan
henkilökunta. Työpajan suunnitteli ja pilotoi osana opintojaan teatteriopettajan opintoja
suorittava Nori Varga. Työpajaa pilotoitiin kohderyhmän parissa yhteensä kolmessa eri paikassa 7
kertaa. Lisäksi valmis työpaja ohjattiin 20 nuoren ryhmälle vapaaehtoisten toimesta.
Toimintaan rekrytoitiin uusia vapaaehtoisia ohjaajia ja järjestettiin Ole rohkea ja reilu ohjaajakoulutuksia. Koulutuksia järjestettiin yhteensä kolme, joista yksi Helsingissä, yksi Turussa
Taideakatemian teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoille ja yksi Joensuussa
lastenohjaajaopiskelijoille. Jyväskylään suunniteltu vapaaehtoisten peruskoulutus jouduttiin
perumaan liian pieneksi jääneen ilmoittautumismäärän vuoksi. Helsingissä järjestettyyn
koulutukseen kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. Koulutuksiin osallistui yhteensä 58
henkilöä.
Koulutuksista kerätyn palautteen yleisarvosanaksi nousee 4,6 asteikolla 1-5. Koulutuksesta
koettiin saadun hyvät perustiedot rasismista ja arvokasta menetelmäosaamista. Palautteista
välittyy osallistujien into oppia aiheesta lisää. Koulutukseen osallistuneet kokivat lapsille
suunnattujen työpajojen yllättäneen positiivisesti toimivuudellaan, innostavuudellaan ja
luovuudellaan. Toisin sanoen toiminnalliset ja taidemenetelmät nähtiin toimivina käsiteltäessä
moninaisuutta, ennakkoluuloja ja rasismia lasten ja nuorten kanssa.
Vapaaehtoisille järjestettiin vuoden aikana peruskoulutusten lisäksi yksi lisäkoulutus ja kolme
yhteisöllistä, vertaistuellista ja virkistävää hetkeä. Lisäksi vapaaehtoiset järjestivät itse kaikille
avoimen tapahtuman moninaisuuden teemoista.
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Vuonna 2019 Aikuisten Ole rohkea ja reilu -työpajoja ohjattiin nuoristyön ammattilaisille. Yksi
työpajakokonaisuus toteutettiin yhteistyössä Familia ry:n kanssa. Tähän työpajaan osallistui 9
henkilöä. Lisäksi työpajasarjan kaksi osaa ohjattiin Koti Ilolan henkilökunnalle. Tähän
kokonaisuuteen osallistui yhteensä 7 ammattilaista. Familian kanssa järjestetty tilaisuus sai
yleisarvosanaksi 4,7 asteikolla 1-5 ja Ilolan työpajat 4,3. Molempiin kokonaisuuksiin osallistuneet
henkilöt pitivät työpajoja tärkeinä ja onnistuneina. Monet osallistujat oivalsivat uusia asioita
itsestään, moninaisuudesta, rasismista, ennakkoluuloista ja omista etuoikeuksista. 100 %
vastaajista olisi valmiita suosittelemaan koulutusta kollegoilleen.
Ole rohkea ja reilu -työpajatoimintaa tehtiin tunnetuksi useissa eri tapahtumissa joko toimintaa
esitellen tai ihmisiä osallistaen.
Vapaaehtoisia Ole rohkea ja reilu -toiminnan piirissä oli 154.
Vaikuttamistyöhön liittyvät tapahtumat
Rasisminvastaisena päivänä järjestimme Elävä kirjasto -tapahtuman Keskustakirjasto Oodissa.
Elävässä kirjastossa lapset saivat tutustua erilaisista taustoista tulevien ihmisten tarinoihin
todellisesta elämästä. Tapahtumassa esiintyi myös Elämä kädessä -teatteriryhmä ja sen
yhteydessä kuvattiin lasten ja nuorten kanssa Rohkeasti rasismia vastaan! -video. Videolla nuoret
ottavat kantaa yhdenvertaisen kohtelun puolesta. He puhuvat toisen kohtaamisesta, rasismiin
puuttumisesta sekä tulevaisuuden Suomesta. Video on saanut Yhteiset Lapsemme Facebooksivuilla 126 reaktiota ja 138 jakoa. Näyttökertoja on yhteensä yli 16 000. Youtubessa videolla
on 203 näyttöä. Rohkeasti rasismia vastaan! -videolle on luotu myös oma matalankynnyksen
tehtäväpaketti koulujen käyttöön.
Rasisminvastaisen päivän tapahtumasta tehtiin televisiouutinen YLE:n alueuutisiin sekä kolme
suoraa haastattelua YLE Radio Suomen lähetykseen.
Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. järjestimme Rohkeasti minä! – Lapsen oikeudet 30-vuotta tapahtuman. Tapahtumassa oli erilaisia taidetyöpajoja ja päätöskonsertissa esiintyivät Pyhimys,
Emilianne, Sir Nahary, Kallion lukion draamaryhmä ja Elämä kädessä -ryhmän tanssijat.
Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 200 11-13-vuotiasta lasta seitsemältä yhteistyöluokalta
Helsingistä ja Vantaalta.
Tapahtumaan osallistuneet luokat tekivät ennakkoon teemaan liittyviä tehtäviä koulussa Yhteiset
Lapsemme ry:n luoman materiaalipaketin avulla. Rohkeasti minä! on opetusmateriaalipaketti
liittyen YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja erityisesti teemaan: lapsen oikeus olla oma itsensä.
Materiaalipaketti sisältää teoriaa ja taustatietoa, aiheeseen johdattelevia toiminnallisia tehtäviä
sekä syventäviä taidepainotteisia tehtäviä.
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Monikulttuuriset lapsi- ja perhepalvelut
Adoptiotoiminta
Kansainväliseen adoptioon liittyvässä toiminnassa keskeiset toimintamuodot ovat
adoptiokuraattorin tukipalvelut, lakisääteistä adoptioneuvontaa täydentävät valmennuskurssit,
Adoptoidun ääni -podcast sekä adoptiotilaisuudet ja ryhmätoiminta.
Adoptiokuraattorin tukipalvelut
Vuoden 2019 aikana adoptiokuraattori Anja Wikstedt sai 251 yhteydenottoa. Suurin osa
yhteydenottajista oli adoptiovanhempia ja adoptionhakijoita. Muut yhteydenotot tulivat
adoptoiduilta sekä ammattilaisilta. Palvelua oli saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Vanhempien yhteydenottojen aiheita olivat mm. murrosiän vaikeat tilanteet, oma jaksaminen,
alkuajat kotona, päivähoitoon ja kouluun liittyvät asiat, koulukiusaaminen ja rasismi, lasten
vaikeat taustat, nuoren itsenäistymiseen liittyvät kysymykset. Adoptionhakijoiden yhteydenotot
liittyivät usein omaan tilanteeseen ja mahdollisuuksiin, adoptiolasten taustoihin sekä
adoptioprosessiin. Adoptoitujen kanssa käytiin keskusteluja mm. suhteista biologisiin
vanhempiin, juurimatkoista ja identiteetistä. Ammattilaiset hakivat tietoa yleisesti adoptiosta
sekä jälkipalveluista. Yhteydenottajat saivat mahdollisuuden pohtia tilannettaan
luottamuksellisesti itselleen sopivana ajankohtana. Yhteydenotoista suurin osa on puheluja,
tämän lisäksi viestitettiin sähköpostitse ja adoptiokuraattorin kanssa sovittiin henkilökohtaisia
tapaamisia. Tarvittaessa yhteydenottaja ohjattiin muun tuen piiriin tai autettiin löytämään
sopivaa ammatillista tukea tai vertaistukea.
Adoptiokuraattoritoiminnalla oli ohjausryhmä, joka kokoontui neljä kertaa vuonna 2019.
Ohjausryhmässä oli mukana adoptiokuraattori Anja Wikstedtin ja adoptiotoiminnan suunnittelija
Jaana Ovaskan (1.1.-15.2.) ja adoptiotoiminnan suunnittelija Martha Vuoren (18.2. lähtien) lisäksi
edustajat Pelastakaa Lapset ry:stä, Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmästä, Interpedia ry:stä
sekä Adoptioperheet ry:stä.
Adoptiovalmennuskurssit
Vuonna 2019 järjestettiin kahdeksan valmennuskurssia. Seitsemän kursseista oli kahden
viikonlopun pituisia suomenkielisiä kursseja ja yksi kolmen päivän pituinen ruotsinkielinen kurssi.
Osallistujia oli yhteensä 114. Kurssit pidettiin Helsingissä yhdistyksen toimiston tiloissa, Oulussa
hotelli Lasaretissa sekä Korsholmissa hotelli Valloniassa. Adoptiokuraattori Anja Wikstedt vastasi
kurssien kehittämisestä ja ohjaamisesta yhteistyössä kahdeksan tehtävään koulutetun
kurssiohjaajan kanssa. Kurssiohjaajien yhteinen kehittämisviikonloppu järjestettiin Helsingissä
19.-20.1.
Valmennuskursseilla oli mahdollisuus pohtia monipuolisesti kansainväliseen adoptioon liittyviä
kysymyksiä luottamuksellisessa ilmapiirissä niin lasten kuin vanhempien kannalta. Aiheita olivat
mm. lasten taustat ja kokemukset, omat toiveet ja mahdollisuudet, kiintymyssuhteen syntyminen
ja alkuajat kotona, eettiset kysymykset sekä ennakkoluulot ja rasismi.
Aiheita käsiteltiin yhteisissä keskusteluissa ja pienryhmissä ja kurssilla käytettiin
pohdintatehtäviä, harjoituksia, ohjelmia ja adoptiokirjallisuutta. Kaikilla kursseilla oli
adoptioperheen tai adoptiovanhempien sekä aikuisen adoptoidun vierailu. Osallistujat saivat
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uutta tietoa, mahdollisuuden vertaistukeen, kuulivat adoptiovanhempien ja adoptoitujen
omakohtaisia kokemuksia ja saivat kattavan määrän kirjallista materiaalia.
Adoptoidun ääni -podcast
Syksyllä 2017 aloitettua Adoptoidun ääni -podcast-toimintaa jatkettiin vuonna 2019. Podcastin
tuottamisesta vastasi aikuisten adoptoitujen vapaaehtoisryhmä sekä adoptiotoiminnan
suunnittelija Martha Vuori. Ryhmässä oli yhteensä seitsemän aikuista adoptoitua. Äänityksistä
vastasi Jiri Hyvönen. Podcast-lähetyksiä oli toimintavuoden aikana viisi.
11.3. JAKSO 12: Aiheena oli juurimatka ja adoption jälkipalvelu ja jakso on suomenkielinen.
Keskustelemassa Interpedian jälkipalvelutyöntekijä Malla Jauhiainen sekä podcast-vapaaehtoiset
Maribel Laijoki ja Parvathi Willberg. Kuuntelukertoja 181.
10.6. JAKSO 13: Aiheena oli adoption jälkipalvelut ja jakso on ruotsinkielinen. Keskustelemassa
Interpedian jälkipalvelutyöntekijä Linn Ahlfors sekä podcast-vapaaehtoiset Muluken Cederborg ja
Sabina Söderlund-Myllyharju. Kuuntelukertoja 69.
9.9. JAKSO 14: Aiheena oli rasismi ja rodullistaminen ja jakso on suomenkielinen. Keskustelemassa
yhdenvertaisuusasiantuntija sekä terapeutti Michaela Moua ja adoptiotoiminnan suunnittelija
Martha Vuori. Kuuntelukertoja 322.
1.11. JAKSO 15: Aiheena oli rasismi ja jakso oli ruotsinkielinen. Jakson nimi on Våga se rasismen.
Keskustelemassa tutkija Jasmine Kelekay sekä podcast-vapaaehtoinen Muluken Cederborg.
Kuuntelukertoja 71.
12.12. JAKSO 16: Aiheena oli uuden podcast-vapaaehtoisen esittely sekä adoptoitujen
identiteettikysymykset. Jakson nimi on Pantterimetsästäjän poika. Jakso on suomenkielinen.
Keskustelemassa podcast-vapaaehtoiset Julius Töyrylä, Maribel Laijoki sekä Parvathi Willberg.
Kuuntelukertoja 372.
Adoptoidun ääni -podcast tavoitti laajasti adoptoitujen aikuisten ja nuorten lisäksi
adoptionhakijoita, adoptiovanhempia sekä adoptiotoiminnan ammattilaisia. Toiminnan
tavoitteena on antaa ääni adoptoiduille itselleen, jolloin he voivat nostaa esiin merkittäväksi
kokemiaan teemoja. Vertaistuellisen merkittävyyden lisäksi toiminnalla tavoitellaan
yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuomalla keskusteluun monipuolisesti erilaisia aiheita.
Adoptiotilaisuudet ja ryhmätoiminta
Turussa jatkui adoptioperhekerhon toiminta Mannerheimin Lastensuojeluliiton tiloissa
Marakatissa Perhetalo Heidekenissa. Kerho kokoontui yhteensä 10 kertaa, aikuisten käyntejä oli
80 ja lasten 73.
Yhdistys järjesti yhteistyössä Interpedian ja Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän kanssa
adoptioseminaarin Adoptoitujen lasten ja nuorten hyvinvointi 26. tammikuuta. Seminaari pidettiin
Helsingissä Tekniskan saleissa ja siihen osallistui 110 henkilöä. Tilaisuuden lähtökohtana oli THL:n
kouluterveyskysely vuodelta 2017 ja siitä syntyneet huolenaiheet koskien adoptoitujen kokemaa
yksinäisyyden, irrallisuuden ja turvattomuuden tunteita sekä vaikeuksia keskustella vanhempien
kanssa. Seminaarissa oli asiantuntijaluentoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen ohjausta sekä
aikuisten adoptoitujen puheenvuoro.
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Adoptiokuraattori toimi kouluttajana Adoptioperheet ry:n mentorihankkeen
koulutusviikonloppuna 23.2. Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia mentoreita
adoptionhakijoille, adoptiovanhemmille sekä adoptoiduille.
18.3. järjestettiin yhteistyössä Interpedia ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa perinteinen
Adoptiopäivä perheiden läheisille. Tilaisuus pidettiin Pelastakaa Lapset ry:n Tiukula-talossa, ja sitä
oli mahdollisuus seurata etäyhteyksien kautta Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoissa
Tampereella, Oulussa ja Joensuussa sekä Turun toimipisteessä. Ohjelmassa oli asiantuntijaluento,
tietoa adoptioprosessista ja lasten taustoista sekä kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot.
Osallistujia oli yhteensä 83.
11.5. järjestettiin adoptionhakijoille ja adoptiovanhemmille tilaisuus, jossa Theraplay-tyyppisten
leikkien asiantuntija Bettina Brantberg esitteli leikkejä, joiden avulla voidaan tukea turvallisen
kiintymyssuhteen muodostumista lapsen ja vanhemman välille. Tilaisuus pidettiin Helsingin
Yrittäjänaisten tiloissa ja osallistujia oli 28.
Syksyn 2019 aikana toteutettiin ohjattu ryhmätoiminta 9-12-vuotiaille kansainvälisesti
adoptoiduille lapsille eli adoptiokerho. Ryhmän ohjaajina toimivat adoptiotoiminnan suunnittelija
Martha Vuori, yhdistyksen sosionomiopiskelija Ruska Kumpulainen sekä teatteri-ilmaisun opettaja
Kari Jagt. Kerho kokoontui yhteensä viisi kertaa elo-marraskuun aikana lauantaisin klo 12-15.
Kokoontumiset olivat pääsääntöisesti yhdistyksen toimistolla ja osallistujia oli 12. Kerhossa
käsiteltiin rasismia ja ennakkoluuloja, perhesuhteita ja adoptoidun identiteettikysymyksiä. Lapset
jakoivat ajatuksiaan myös synnyinmaastaan. Toiminnan keskiössä oli lasten itsetunnon
vahvistaminen. Toimintaa toteutettiin lasten toiveiden pohjalta sekä erilaisten leikkien ja
liikuntatuokioiden värittämänä. Kerhon aikana tehtiin myös retkiä lähiympäristöön.
Adoptiokerhon yhteydessä kerättiin tietoa adoptiolasten perhekäsityksistä vuonna 2020 Nuorten
elinolot -vuosikirjassa julkaistavaa artikkelia varten. Julkaisija on Nuorisotutkimusverkosto.
Artikkelin kirjoittaja on Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnanjohtaja Markus Söderlund. Tiedonkeruu
suoritettiin toisella kerhotapaamisella ohjeistetun keskustelun ja piirrostehtävän avulla.
Anja Wikstedtillä oli puheenvuoro lapsettomien yhdistys Simpukan ”Simpukka on the road” kiertueella Perheellistymisen mahdollisuudet -yleisötilaisuudessa Helsingissä Eurooppa-salissa
5.11. Aihe oli adoptio perheellistymisen mahdollisuutena.
16.11. adoptiopalvelunantajat Pelastakaa Lapset, Interpedia ja Helsingin kaupunki järjestivät
seminaarin Adoptiovanhemmuuteen kasvaminen – adoptiolapsen tarvitsevuuden kokeminen
Helsingissä Tiukula-talossa. Anja Wikstedt oli mukana seminaarin suunnittelutyöryhmässä ja
vastasi seminaarin iltapäiväosuuden juontamisesta sekä kokemusasiantuntijoista koostuneesta
paneelista.
14.12. järjestettiin yhdistyksen toimistolla rasismia käsittelevä koulutus adoptiovanhemmille.
Kouluttajana toimi yhdenvertaisuusasiantuntija ja ratkaisukeskeinen terapeutti Micaela Moua.
Osallistujia oli 19. Koulutuksessa osallistujat saivat keinoja rasismin käsittelyyn lasten kanssa,
lasten identiteetin tukemiseen sekä tietoa rasismin vaikutuksesta mielenterveyteen.
Muu toiminta
Yhdistys toteutti yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa Adoption ilo -teemaviikon
viikolla 11. Viikon aikana tuotiin esiin adoptioon liittyviä positiivisia asioita mm. sosiaalisessa
mediassa. Tähän liittyen adoptiokuraattori Anja Wikstedtiä haastateltiin yhdessä aikuisen
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adoptoidun Maria Tattarin kanssa Yle Radio Suomeen 13.3. ja se julkaistiin myös Ylen
verkkosivuilla.
Ahvenanmaan Rädda Barnen rf:n fb-sivuilla oli kevään aikana videoita liittyen Lapsen oikeuksien
sopimuksen 30-vuotis juhlavuoteen. Viikolla 12 julkaistiin video, jossa Anja Wikstedtin aiheena oli
lasten oikeuksien toteutuminen kansainvälisessä adoptiossa.
Yhteiset Lapsemme ry järjesti YK:n rasisminvastaisena päivänä 21.3. Elävän kirjaston lapsille
Keskuskirjasto Oodissa. Tässä tilaisuudessa adoptiotoiminnan suunnittelija Martha Vuorta
haastateltiin Yle Radio Suomen suoraan lähetykseen.
Ammattikorkeakoulu Arcadan opiskelijat tekivät yhteistyössä yhdistyksen kanssa opinnäytetyöt,
joiden aiheina oli Theraplay-tyyppisten leikkien käyttäminen varhaiskasvatuksessa ja kotona
vanhempien kanssa. Tilaustyönä valmistui kolme opinnäytetyötä: ruotsinkielinen
kirjallisuuskatsaus sekä oppaat varhaiskasvatukseen ja vanhemmille, molemmat ruotsin ja
suomen kielellä.
Tunnuslukuja:
Adoptiotoiminnassa oli vuonna 2019 yhteensä 39 vapaaehtoista.
Adoptiovalmennus
8 valmennuskurssia
114 osallistujaa
Adoptiokuraattorin tukipalvelut
251 yhteydenottoa
Adoptoidun ääni -podcast
5 podcast-lähetystä
Monikulttuurinen koti Ilola
Toimintavuoden aikana jatkettiin Monikulttuurisen Koti Ilolan toimintaa Sipoossa. Koti Ilola
tarjoaa ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa monikulttuurisille lapsille. Ilolassa on
seitsemän paikkaa.
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.
Vuoden aikana Ilolassa oli sijoitettuna yhteensä kymmenen 8-18-vuotiasta lasta, joilla oli
kulttuurisia siteitä mm. Afrikan, Aasian ja Lähi-idän maihin. Samanaikaisesti sijoitettuna oli
keskimäärin hieman alle kuusi lasta. Sijoituksista neljä oli maksimissaan kahden kuukauden
mittaista kiireellistä arviointijaksoa. Yhden täysi-ikäisen lapsen sijoitus jatkui vuoden loppuun
jälkihuollon sijoituksena.
Lapset kävivät peruskoulua ja opiskelivat ammattikouluissa lähikunnissa. Harrastuksina lapsilla
olivat sulkapallo, jalkapallo, yleisurheilu, nyrkkeily, kuntosaliharjoittelu ja lenkkeily. Kesällä
järjestettiin lomamatka Benslow`n lasten koti- ja lomakeskukseen Stornäsholmiin. Lasten kanssa
tapahtumissa esim. konserteissa ja jääkiekko-ottelussa. Lasten kanssa käytiin elokuvissa,
ravintoloissa, keilaamassa, uimassa ja pienillä retkillä esim. Korkeasaaressa. Ilolassa järjestettiin
lasten syntymäpäiviä ja pikkujoulut, johon osallistui myös Ilolasta itsenäistyneitä nuoria. Osalla
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lapsista oli supportatiivisissa psykologin tapaamisissa ja osalla tutkimus- ja hoitotapaamisia
nuorisopsykiatriassa tai erityissairaanhoidossa. Ilola sai avustuksia joululahjoihin ja harrastussekä vapaa-ajan toimintaan säätiöiltä paikallisilta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.
Ilolan henkilökunta pysyi toimintavuoden muuten samana, paitsi yöhoitajat vaihtuivat.
Vakituiseksi yöhoitajaksi valittiin sairaanhoitaja ja perhevapaan sijaisuuteen valittiin
toimintaterapeutti.
Toimintasuunnitelman mukaisesti työryhmäpäivinä ja työnohjauksissa kiinnitettiin
erityishuomiota ammatillisuuden kehittymiseen ja nuorille turvallisen kasvuympäristön
luomiseen. Työryhmän työnohjaajana aloitti uusi työnohjaaja. Henkilökunnalle järjestettiin
alkusammutuskoulutus, kahden koulutuspäivän mittainen turvallisuuskoulutus AVEKKI ja yhden
koulutuspäivän mittainen Terapeuttinen omaohjaajasuhde laitoshoidossa -koulutuksen.
Yhdistyksen henkilökunta vietti yhteisen kehittämisaamupäivän Ilolassa keväällä.
Medianäkyvyyttä pyrittiin lisäämään Instagramin käytöllä ja lehti-ilmoituksella sekä
blogikirjoituksella. Socfinderin päivitykset tehtiin ajantasaisesti.
Toimintavuoden aikana Ilolassa uusittiin keittiön ovet. Syksyllä pidetyissä puutarhatalkoissa
leikattiin omenapuut ja kunnostettiin piha-alueita. Kiinteistön kannalta tarpeellista
putkiremonttia ja pesutilojen remonttia ei voitu tehdä, vaan se siirtyy seuraavaan vuoteen. Ilolan
viereisille kaavoitetuille tonteille rakennettiin useita omakotitaloja ja asutuksen tiivistymisen
myötä esimerkiksi linja-autot kulkevat paremmin Ilolan lähelle.
Tunnusluvut: sijoitettujen lasten kokonaismäärä 10
Venäjänkielinen kerhotoiminta
Venäjänkielisissä lasten ja nuorten kerhoissa tavoitteena on ollut lasten oman äidinkielen
ylläpitäminen ja kehittäminen sekä vanhan venäläisen kulttuurin vaaliminen. Kerhossa oli
keväällä ja syksyllä 33 lasta. Kerhon ohjaajana toimi Marina Dankova ja kerho kokoontui
viikoittain Vuosaaressa sijaitsevassa kerhotilassa.
Yhdessä matkalla ja Vierellä -hankkeet
Yhdessä matkalla - Tukiperheestä voimaa yksintulleen nuoren kotoutumiseen (STEA 2017-2020) ja
Vierellä – tukihenkilö tai tukiperhe yksintulleen pakolaisnuoren vierellä kulkijana (TEM 2019) hankkeet toimivat tiiviissä yhteistyössä vuonna 2019 kehittäen ja koordinoiden vapaaehtoista
tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa ilman huoltajaa tulleille turvapaikanhakijataustaisille nuorille.
Vuoden aikana selkiytimme toimintamalliamme palvelumuotoiluprosessin kautta sekä kehitimme
toimintamme arviointia Kaikille eväät elämään -avustusohjelman vertaisarvioinnin työpajoissa.
Loimme myös uuden tukiperheiden lasten koulutuksen, joka mahdollistaa sen, että tukiperheet
osallistuvat kokonaisuudessaan koulutukseemme. Viestimme toiminnastamme aktiivisesti
Yhteiset Lapsemme ry:n lehdessä sekä sosiaalisen median kanavissa.
Vuonna 2019 järjestettiin 5 vapaaehtoisten koulutusta sekä 5 yksilö- tai perheperehdytystä.
Näihin osallistui yhteensä 38 aikuista ja 10 lasta (25 tukiperhettä tai tukihenkilöä).
Tukisuhteita aloitettiin 15 ja 8 tukisuhdetta päättyi. Vuoden lopussa käynnissä oli 15
tukisuhdetta, joissa 24 vapaaehtoista ja yhteensä 43 perheenjäsentä. 8 valmista tukiperhettä
tai tukihenkilöä odotti yhdistämistä ja 15 nuorta odotti tukiperhettä tai tukihenkilöä.
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Vapaaehtoisia ja nuoria tuettiin yksilöllisesti tukisuhteissa. Lisäksi toteutui yksi
työnohjauksellinen tapaaminen ja 2 nuorten ja vapaaehtoisten yhteistä virkistyspäivää, joihin
osallistui yhteensä 52 vapaaehtoista, perheenjäsentä ja nuorta.
Yhteistyötä tehtiin EHJÄ ry:n jälkihuollon, Espoon ryhmäkodin, Espoon Hirviportin ja Kivenlahden
perheryhmäkotien sekä Toivolanmäen perheryhmäkodin kanssa, joilta kaikilta ohjautui
toimintaamme nuoria.
Järjestimme 7 nuorten ryhmän tapaamista ja 2 avointa nuorten kahvilaa, joihin osallistui yhteensä
14 eri nuorta. 1 nuori osallistui kauttamme Sitra Labin nuorten ohjausryhmään.
Toimintaan osallistuvat nuoret pitävät joko erittäin tärkeänä (57%) tai tärkeänä (43%) sitä, että
tukihenkilöt ja tukiperheet ovat toiminnassa mukana vapaaehtoisesti. Nuoret kokevat
tukiperheen tai tukihenkilön itselleen keskimäärin tärkeäksi (keskiarvo 4 asteikolla 1 = ei lainkaan
tärkeä – 5 = erittäin tärkeä). Yhteistyökumppaneista toimintaa pitää nuorten kotoutumisen ja
hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeänä 70% ja tärkeänä 30%. 100% nuorten omaohjaajista on
käyttänyt aikaansa nuoren jututtamiseen tukisuhteen kulusta.
Vapaaehtoiset ajattelevat, että tukisuhde voi keskimäärin hyvin (keskiarvo 4,2 asteikolla 1 =
tukisuhde voi erittäin huonosti – 5 = tukisuhde voi erittäin hyvin.
Kohdataan kotona –hanke
Kohdataan kotona -hankkeessa kehitetään alkuvaiheen perhekotoutumismallia
pakolaisperheiden kanssa tehtävän työn tueksi. Hankkeessa kehitetään myös kotoutumista
tukevaa Tienoo.fi -mobiilinettisivustoa, jonka kautta Suomeen muuttaneet henkilöt saavat tietoa
oikeuksista, yhteiskunnasta ja lähialueen palveluista.
Hankkeen toisen toimintavuoden keväällä saatettiin loppuun syksyllä 2018 aloitetut
asiakasprosessit Tuusulan kuntaan muuttaneiden kiintiöpakolaisperheiden kanssa. Alkuvuodesta
2019 vahvistettiin yhteistyötä Vantaan kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa ja
asiakastyö keskittyi huhtikuusta 2019 alkaen kokonaan Vantaan kaupunkiin. Vuoden 2019 aikana
työskenneltiin yhteensä 14 perheen ja 75 henkilön kanssa. Perheitä tavattiin 9-31 kertaa,
keskimäärin 21 kertaa.
Perheiden kanssa toteutettiin useita retkiä ja tutustumiskäyntejä, mm. kotieläintilalle,
läksykerhoon, suomen kielen opiskeluryhmiin, nuorisotalolle, kierrätyskeskukseen ja
Suomenlinnaan. Järjestimme yhteistyössä Marttojen kanssa ruokakurssit sekä Tuusulassa että
Vantaalla, ja Kuntoutussäätiön kanssa luontoretken Luukkiin. Retket ja tutustumiskäynnit pyrittiin
toteuttamaan niin, että niihin osallistui useampi perhe. Vuonna 2019 järjestettiin yhteensä 33
ryhmämuotoista tapaamista, joihin tehtiin yhteensä 311 käyntikertaa. Lähialueeseen
tutustumisen roolia vahvistettiin perhekotoutumismallissa, yhteistyötä olemassa olevien
toimijoiden mm. harrastusseurojen ja Tukikeskus Hilman kanssa vahvistettiin. Digitaitojen ja
suomen kielen harjoittelu kulkivat läpileikkaavina teemoina mukana toiminnassa.
Vuonna 2019 kehitettiin uusia toimintamuotoja, kuten ryhmätoimintamalli lapsille Pesäpuu ry:n
Etsivä Mäyrä -toimintaan perustuen sekä lapsi -vanhempi -ryhmämalli, jossa yhdistyy Etsivä Mäyrä
-työn vertaistuki lapsille, vanhempien hyvinvoinnin tukeminen ja perheen yhdessäolon
vahvistaminen. Lisäksi kehitettiin lasten ja vanhempien osallistavia arviointimenetelmiä yhdessä
hankkeessa harjoittelunsa kesällä 2019 tehneen opiskelijan kanssa. Perheiden loppupalautteen
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perusteella toimintaan osallistuminen oli lisännyt omaa hyvinvointia 75 prosentin mielestä
erittäin paljon, ja 25 prosentin mielestä paljon.
Tienoo.fi -sivuston kehitys jatkui vuonna 2019. Kevään aikana idean kirkastamiseksi ja sisältöjen
kartoittamiseksi järjestettiin kolme käyttäjäryhmähaastattelua asiakasperheiden ja Livepalveluiden opiskelijoiden kanssa, joihin osallistui 20 henkilöä. Syksyllä 2019 käynnistettiin
yhteistyö käyttöliittymä- ja graafisesta suunnittelusta vastaavan Fraktion kanssa, ja testattiin
prototyyppiä yhteistyössä kahdeksan Vantaan aikuisopiston luku- ja kirjoitustaidon opiskelijan ja
74 Haaga-Helian tietojenkäsittelytieteiden opiskelijan koordinoiman testihenkilön kanssa.
Joulukuussa sivuston ohjelmointi alkoi yhteistyössä Kanna Creationsin kanssa. Vantaan ja
Jyväskylän maahanmuuttajapalveluiden kanssa neuvoteltiin yhteistyöstä sivuston pilotoimiseksi,
ja sisällön tuotannon osalta keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista tukikeskus Hilman ja
Sininauhasäätiön kanssa.
Hankkeen blogi on päivittynyt pitkin vuotta 2019 yhdeksän kirjoituksen verran. Lisäksi hankkeen
työntekijät ovat osallistuneet Yhteiset lapsemme ry:n someviestintään, tapahtumien
suunnitteluun ja toteutukseen sekä Educa -messuille. Hankkeen toimintaa on esitelty
puheenvuorossa Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivillä, the Shortcutin Digital Prototype
Week -tapahtumassa, Finnpartnershipin seminaarissa ja Lastensuojelupäivillä digiposterin
muodossa, sekä blogikirjoituksissa TEM:n kotouttaminen.fi -sivustolla ja SPR:n järjestöverkoston
uutiskirjeessä. Olemme saaneet toimintavuoden aikana koulutusta mm. Mieli ry:n Keho ja mieli työpajoista, kehitysyhteistyörahoituksen hakemisesta, someviestinnästä ja palvelumuotoilusta.
Kotouttava vapaa-ajantoiminta
Yhteiset Lapsemme ry:n järjestämä kotouttava vapaa-ajan toiminta haavoittuvassa ja
marginaalisessa asemassa oleville lapsille perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa
vahvistettuihin periaatteisiin. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapselle on oikeus
leikkiin, oppimiseen ja mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan. Toiminnan avulla pyrimme
vaikuttamaan siihen, että mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallisuuteen toteutuu tasa-arvoisesti
jokaisen lapsen kohdalla taustaan ja varallisuuteen katsomatta.
Toimintavuotena 2019 kotouttavaa vapaa-ajan toimintaa on toteutettu turvapaikanhakijalapsille
sekä EU:n liikkuvan väestön lapsille, erityisesti Itä-Euroopan romanilapsille, perheineen. Toiminta
on koostunut retkistä, kerhotoiminnasta ja taidetyöpajoista. Lisäksi on järjestetty yhteisiä isompia
tapahtumia, jotka ovat olleet avoimia kaikille lapsille ja nuorille perheineen.
Vapaaehtoiset ohjaajat ja opiskelijaharjoittelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet retkitoimintaa
esimerkiksi erilaisiin taide-, kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä luonto- ja ulkoilukohteisiin.
Retkiä on toteutettu vastaanottokeskuksissa asuville turvapaikanhakijalapsiperheille.
Toimintavuoden 2019 aikana retkiä järjestettiin yhteensä 13 kappaletta ja niihin osallistui
yhteensä 270 henkilöä. Retkitoiminnan tarkoituksena on ollut tutustuttaa osallistujat
lähialueiden palveluihin, tarjota mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen taide- ja
kulttuuritoimintaan sekä edistää kotoutumista ja kielen oppimista.
Retkien lisäksi toiminnassa on järjestetty yhteensä 10 ammattitaiteilijoiden ja vapaaehtoisten
ohjaamaa taide- ja toiminnallista työpajaa ja kerhokertaa. Työpajoja ja kerhotoimintaa on
järjestetty sekä vastaanottokeskuksessa, EU:n liikkuvalle väestölle tarkoitetussa päiväkeskus
Hirundossa että kaikille avoimissa julkisissa tiloissa Helsingin kantakaupungin alueella.
Esimerkkinä toiminnasta taiteilija Laura Merzin Kalasataman Vapaakaupungin Olohuoneessa
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ohjaama kaikille avoin taidetyöpajojen sarja, joissa valmistettiin Unelmien kaupunki -teemainen
seinämaalaus, joka lahjoitettiin Robert Huberin tien vastaanottokeskukseen Vantaalle.
Työpajoihin ja kerhotoimintaan on osallistunut yhteensä 211 henkilöä.
Toimintavuosi piti sisällään myös kolme (3) isompaa, kaikille avointa tapahtumaa:
Monikulttuurinen Ystävänpäiväjuhla 16.2.2019 Keskustakirjasto Oodissa Helsingissä (noin 500
osallistujaa); YK:n rasisminvastaisen päivän Elävä kirjasto lapsille -tapahtuma 21.3.2019
Keskustakirjasto Oodissa (noin 200 osallistujaa) sekä Unelmien kaupunki -taideteoksen
julkistamistilaisuus Vapaakaupungin Olohuoneessa 23.10.2019 (noin 24 osallistujaa). Oodin
isommat tapahtumat olivat osa myös muuta yhdistyksen viestintä- ja vaikuttamistyötä.
Tapahtumat tavoittivat yhteensä noin 724 kävijää. Kaikille avoimen tapahtumatoiminnan
tavoitteena on ollut pyrkiä eri väestöryhmien keskinäisen ymmärryksen rakentamiseen sekä
kontaktien luomiseen iloisen yhdessäolon ja toiminnan kautta.
Kotouttava vapaa-ajan toiminta piti vuoden 2019 aikana sisällään kaiken kaikkiaan noin 1205
osallistumiskertaa. Toimintaa järjesti yhdistyksen työntekijöiden lisäksi yhteensä 43
vapaaehtoista ja opiskelijaharjoittelijaa (joista vapaaehtoisia 33 henkilöä ja harjoittelijoita 10
henkilöä).

Taide- ja kulttuurihankkeet
Elämä kädessä -näytelmäprojekti
Toimintavuoden aina jatkettiin loppusyksystä 2018 alkanutta Elämä kädessä -teatteriprojektia.
Birgit Tapaninen Baltzarin ohjaamassa näytelmäprojektissa on mukana kuusitoista nuorta ja
nuorta aikuista, joista useimmilla on kahden kulttuurin tausta. Osallistujat ovat valmistaneet
taidetyöpajaprosessin aikana näytelmän käsikirjoituksen, joka perustuu nuorten omiin
kokemuksiin ja teksteihin. Näytelmä sisältää tanssia, musiikkia ja puhedraamaa. Näytelmän
harjoituksia pidettiin noin kaksi kertaa viikossa Nuorten toimintakeskus Hapessa sekä yhdistyksen
toimistolla. Näytelmän ensi-ilta on maaliskuussa 2020 Avoimet Ovet Teatterissa.
Toimintavuoden aikana Elämä kädessä -teatteriryhmä esiintyi mm. Rasisminvastaisen päivän
tapahtumassa 21.3. Keskustakirjasto Oodissa, Taiteiden yönä 16.8. Café Engelissä, No Labels, no
Walls –festivaalissa 9. Keskustakirjasto Oodissa sekä Rohkeasti minä! -tapahtumassa 20.11.
Kulttuurikeskus Caisassa.
Elämä kädessä -näytelmän ensi-ilta on maaliskuussa 2020.
Käsiin kirjottu -hanke
Itä-Euroopan romanien elämästä, työstä ja toimeentulosta kertova Käsiin kirjottu –hankkeen
viimeinen näyttely- ja työpajakokonaisuus järjestettiin Tampereen pääkirjasto Metsossa tammihelmikuussa. Näyttelyn oheisohjelma järjestettiin näytteyn esittely ja varjoteatteriesitys 19.1. sekä
näyttelyesittely, varjoteatteriesitys ja paneelikeskustelu näyttelyn teemoista 10.2. Osallistujia oli
noin 60 ja näyttelyvieraita arviolta noin 2 000. Käsiin kirjottu –hanke on lapsille ja nuorille
suunnattua ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskasvatusta. Hankkeen taiteellisena koordinaattorina
toimi Elviira Davidow.
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Teatterinaamiotyöpajat Koti Ilolan lapsille
Vuoden aikana toteutettiin Monikulttuurisen Koti Ilolan lasten ja nuorten kanssa
teatterityöpajaprojekti, joka oli jatkoa Glow-hankkeelle. Työpajojen aikana valmistettiin
teatterinaamiot joko yksin tai pareittain. Prosessin aikana syntyi myös esitys, jossa henkilöhahmot
– naamioiden takaa tai nukkeina – heräsivät elämään. Esityksen käsikirjoitus valmistettiin niistä
ajatuksista, haaveista ja muistoista, joita osallistujat toivat esille työskentelyn aikana.
”Metsättäret” -esitys nähtiin 21.3. Keskustakirjasto Oodissa järjestetyssä tapahtumassa.
Hankkeen ohjaajina toimivat Rosamaría Bolom ja Anne Lihavainen.
Gypsy Runway -muotinäytös
Työpajaprosessi toteutetaan Monikulttuurisessa Koti Ilolassa, jossa asuu
maahanmuuttajataustaisia 14-17-vuotiaita nuoria, joilla on kulttuurisia - ja perhesiteitä KeskiAfrikkaan ja Lähi-Itään. Useimmilla lasten perheillä on maahanmuuttajatausta.
Desiree Baltzar suunnitteli ja valmisti toimintavuoden aikana Suomen romanien vaatekulttuuria
eri aikakausina esittelevän muotinäytöksen Gypsy Runway. Muotinäytös on tuotettu
Kulttuurikeskus Caisan rahoituksella ja tuella, ja se nähdään Caisan salissa 6.2.2020.
Taide- ja kulttuurihankkeissa oli mukana yhteensä noin 20 vapaaehtoista.

Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö
Yhteiset Lapsemme ry:n kummitoiminta jatkui Kolumbiassa. Intian kummikohteen tukeminen
päätettiin lopettaa keväällä 2019 lahjoittajamäärän pienennyttyä. Toiminnan tavoitteena on
tukea vaikeissa oloissa elävien lasten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Kummitoiminnan
tavoitteena on antaa mahdollisuuksia parempaan elämään. Lähialueyhteistyöhankkeiden
toteuttamiseen ei toimintavuoden aikana ollut mahdollisuuksia.
Kummitoiminnan volyymi on nykyisellään melko pientä kuukausilahjoittajien lukumäärän ollessa
alle 20. Kuukausilahjoitusten lisäksi varoja on kerätty yhdistyksen järjestämien teatteri-iltojen
avulla.
Yhdistyksen edustajat osallistuivat Nordic Adoption Councilin konferenssiin Reykjavikissa
syyskuussa.

Viestintä
Yhteiset Lapsemme ry:n viestinnässä keskeisiä teemoja olivat lapsen oikeuksien edistäminen ja
rasisminvastainen vaikuttamistyö. Kevään vaaleissa kampanjointiin rasisminvastaisella
ohjelmalla ja kutsuttiin ehdokkaita sitoutumaan rasismia, vihapuhetta ja syrjintää vastaan.
Yhdistyksen viestintää tehtiin sosiaalisessa mediassa, verkkoviestinnällä, uutiskirjeillä ja
julkaisemalla Yhteiset Lapsemme -lehteä. Yhdistys otti myös kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.
Sosiaalisen median sisältöjä kehitettiin ja postausten määriä lisättiin jakamalla vastuuta
päivitysten tekemisestä eri toiminnoille ja hankkeille. Liikkuvan kuvan, videoiden ja Instagramstoorien tekemistä lisättiin. Kaikki työntekijät osallistuivat myös sosiaalisen median koulutukseen
lokakuussa. Yhdistyksellä oli käytössä Facebook-sivu, Twitter- (seuraajia 697) ja Instagram-tilit
(seuraajia 857) (sekä LinkedIn-profiili. FB-sivun tykkääjien määrä kasvoin lähes tuhannella
uudella seuraajalla (31.12.2019 yhteensä 2 637 seuraajaa). Sosiaalisen median kampanjoita
järjestettiin eduskunta- ja eurovaalien yhteydessä.
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Yhteiset Lapsemme –lehti ilmestyi neljä kertaa printtilehtenä. Vuoden 2019 lehtien teemat
olivat yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ilmasto, koulu ja monikielisyys sekä vapaaehtoistyö.
Lehden painos oli 1 000 kappaletta, josta postitettiin noin 800 kappaletta jäsenille ja järjestöihin,
virastoihin, laitoksiin ja kirjastoihin. Lehti oli myynnissä Kaisa-talon Rosebud-kirjakaupassa.
Yhteiset Lapsemme -lehti on Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien liitto jäsen.
Lehtien sisältöjä jaettiin verkkoartikkeleina kotisivuilla. Verkkoartikkeleita julkaistiin yht. 29.
Yhteiset Lapsemme –uutiskirje lähetettiin säännöllisesti jäsenille ja uutiskirjeen tilaajille. Vuoden
aikana lähetettiin 9 uutiskirjettä. Uutiskirjeen lähetystapaa uudistettiin kesäkuussa ottamalla
käyttöön MailChimp-pohja.
VIDEOT
Rohkeasti rasismia vastaan! -video kuvattiin YK:n rasisminvastaisena päivänä 21.3.2019
järjestetyssä tapahtumassa Keskustakirjasto Oodissa. Videolla nuoret ottavat kantaa
yhdenvertaisen kohtelun puolesta. Video on saanut Yhteiset Lapsemme Facebook-sivuilla 126
reaktiota ja 138 jakoa. Video tavoitti orgaanisesti yli 16 000 katsojaa. YouTubessa videolla on 203
näyttöä.
Yhdistys osallistui eduskuntavaalien alla Ihmisoikeusvaalit –kampanjaan tekemällä videon, jossa
YK:n ihmisoikeuksien julistus luettiin viidellä eri kielellä. Video kuvattiin Rosamaría Bolomin
näyttelyssä “Ilo on lapsen oikeus! Oikeudet kaikille!” Kulttuurikeskus Caisassa.
VAIKUTTAMISTYÖ JA KANNANOTOT
Kevään eduskunta- ja eurovaaleissa yhdistys haastoi ehdokkaita mukaan “Rohkeiksi ja reiluiksi” ehdokkaiksi sekä kampanjoi rasisminvastaisen toimenpideohjelman kirjaamiseksi Suomen uuden
hallituksen hallitusohjelmaan. Vaalikampanjointia tehtiin myös järjestämällä kampanja
sosiaalisessa mediassa.
Sosiaalisen mediassa järjestettiin eduskuntavaalien ja europarlamentin vaalien alla kampanja,
jossa nostettiin esille rasistiseen kiusaamiseen puuttumista, rakenteellinen rasismin
tunnistamista ja ehkäisemistä sekä rasistisen ja vihapuheen torjumista yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja politiikassa. Ohjelman allekirjoitti eduskuntavaaliehdokkaista 116 ja
eurovaaliehdokkaista 28.
Loppuvuodesta 2019 yhdistys otti kantaa yhteistyössä muiden lapsijärjestöjen kanssa Al Holin
leirillä olevien suomalaislasten oikeuksien puolesta.
Yhteiset Lapsemme ry liittyi vuoden 2019 lopussa mukaan Lastensuojelun Keskusliiton
koordinoimaan Lapsen oikeuksien viestintäverkostoon.
Yhteiset Lapsemme –lehden toimituskunnassa oli mukana yhteensä 4 vapaaehtoista. Lehden
tekemiseen osallistui lukuisia vapaaehtoisia kirjoittajia.

Yhteistyö
Yhteiset Lapsemme teki toimintavuoden aikana aktiivisesti yhteistyötä useiden
monikulttuurisuus- ja lastensuojelutoimijoiden kanssa. Adoptiotoiminnan yhteistyö oli tiivistä
adoptioneuvonnan, adoptiopalvelunantajien sekä muiden adoptiotoimijoiden kanssa. Yhteiset
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Lapsemme ry on Lastensuojelun Keskusliiton, SOSTE ry:n, Fingo ry:n ja Kulttuuri-, mielipide- ja
tiedelehtien liitto Kultti ry:n ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsen.
Yhdistyksellä oli edustus adoptiolautakunnan kansainvälisten asioiden jaostossa ja
täysistunnossa (varsinainen jäsen Markus Söderlund, varajäsen Anja Wikstedt) sekä
Lastensuojelun Keskusliiton hallituksessa (Markus Söderlund, varajäsen) ja lastensuojelun
neuvottelukunnassa (Pirkko Kokko) sekä osallisuuden edistämisen neuvottelukunnassa (Anja
Wikstedt).
Yhdistyksen edustaja oli mukana myös seuraavien hankkeiden ohjausryhmässä: Kidutettujen
kuntoutuskeskuksen (HDL) Lasten ja nuorten toiminta (Markus Söderlund), Rasmus ry:n Kaikki
samassa koulussa –hankkeen ohjausryhmä (MarjukkaRauhala), Adoptioperheet ry:n
mentorihanke (Anja Wikstedt). Yhdistys oli mukana myös Paperittomien –verkostossa (Irma
Marttinen), Adoptioverkostossa (Anja Wikstedt, Martha Vuori, Markus Söderlund) ja Ihmiskaupan
vastaisessa verkostossa (Martina Dahm). Laura Huuskonen oli mukana Mieli ry:n Monikulttuuristen
lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen verkostossa. Lisäksi osallistuttiin Vapaaehtoisen
lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämistyöryhmän toimintaan (Heini Aaltonen, Martina
Dahm).

Talous, hallinto ja henkilökunta
Hallitus ja työvaliokunta 2019
Hallituksen puheenjohtajana toimi Eva Biaudet, varapuheenjohtajana Kitte Marttinen ja muina
varsinaisina jäseninä Pekka Iivonen, Nina Keres, Harri Junttila, Merja Tikkanen-Vilagi, Kristiina
Ikonen. Hallituksen varajäseninä toimivat Emilia Neuvonen, Essi Lindberg, Merja
Svensk, Meron Heiro, Muluken Cederborg ja Iida Markkanen. Hallituksen esittelijänä toimi
toiminnanjohtaja Markus Söderlund sihteerinä toimi Irma Marttinen. Hallituksen työvaliokuntaan
kuuluivat puheenjohtaja Eva Biaudet, varapuheenjohtaja Kitte Marttinen sekä jäsenet Essi
Lindberg, Pekka Iivonen ja Markus Söderlund. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa.
Kevätkokous pidettiin 29.4. ja syyskokous 21.10.2019.
Kirjanpito ja tilintarkastajat
Tilintarkastajina toimivat Pentti Lavanko (HTM) ja Päivi Sten (HTM). Varatilintarkastajina toimivat
Timo Helle (KHT) ja Nicolina Mickelsson (KHT). Kirjanpidosta vastasi Tilitoimisto Tommi Ranta Oy.
Henkilökunta
Yhdistyksen henkilöstön määrä toimintavuonna oli keskimäärin 22.
Keskustoimistolla Vierellä-hankkeen hankekoordinaattorina aloitti 1.1. Martina Dahm.
Adoptiotoiminnan suunnittelijana aloitti 18.2. Martha Vuori. Tehtävää hoiti 1.1.-15.2. Jaana
Ovaska. Riikka Silen aloitti talouskoordinaattorina 13.3. talous- ja henkilöstösuunnittelija Linda
Mäkynen-Lönnbergin siirryttyä uusiin tehtäviin ja Desiree Baltzar aloitti projektityöntekijänä 1.3.
Yhdessä matkalla –hankkeessa hankesuunnittelijana aloitti 23.4. Meeri Lindroos ja
hankepäälliköksi nimitettiin 15.4. alkaen Heini Aaltonen hankepäällikkö Piia Saurasen siirryttyä
uuden työnantajan palvelukseen. Kohdataan kotona –hankkeen hankepäälliköksi nimitettiin
hankekoordinaattori Emmi Lainà. Samalla hankkeiden ja toimintojen muita tehtävänimikkeitä
yhdenmukaistettiin. Vilma Pimenoff toimi työpajatoiminnan ohjaajana 9.9.-31.12. Birgit Tapanisen
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määräaikainen työsuhde projektityöntekijänä päättyi 18.11. Irma Marttinen nimitettiin
viestintäpäälliköksi 1.5. alkaen. Lisäksi työyhteisössä oli harjoittelijoita eri toiminnoissa.
Lastenkoti Ilolassa yöhoitajan vakituiseen tehtävään nimitettiin Elisa Muhonen 1.3. alkaen Gail
Pearsonin jäätyä eläkkeelle ja Mikko Linsén 12.8. alkaen Johanna Rantalan siirryttyä uusiin
tehtäviin. Elisa Muhosen vanhempainvapaan sijaisuutta hoitivat Mohamud Muad ja James
Edorisiagbon.
Työhyvinvointi
Henkilökunnan työterveyshuolto on järjestetty Terveystalossa. Koti Ilolan sekä Kohdataan kotona
ja Yhdessä matkalla –hankkeiden henkilökunnalla oli säännöllinen työnohjaus. Henkilökunnalle
oli tarjolla virikeseteleitä. Henkilökunta osallistui oman ammattitaidon kehittämistä tukevaan
koulutukseen. Työntekijöille järjestettiin myös yhteistä koulutusta sekä virkistyspäivä.
Työsuojeluvaltuutettuna 12.5. saakka toimi Johanna Rantala, 1. varavaltuutettuna Anja Wikstedt
keskustoimistolta ja 2. varavaltuutettuna Linda Mäkynen-Lönnberg. Henkilöstön vaihdosten
vuoksi suoritettiin työsuojeluvaali, jossa 17.9. alkaen työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Anja
Wikstedt ja 1. varavaltuutetuiksi Pasi Huovinen ja 2. varavaltuutetuksi Maarit Juvonen.
Työsuojelupäällikkönä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja. Työsuojelutoimikunta käsitteli
työsuojeluun liittyviä asioita ja kehittämistä. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
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. Lisäksi oli vuokrattuna yksi kerhotila Vuosaaresta.
Talous
Vuoden 2019 tilikauden tulos on ylijäämäinen 31.040 eur, mikä on noin 10.000 eur enemmän kuin
alun perin budjetoitu talousarvio. Positiivisella tuloksella pyritään parantamaan yhdistyksen
omavaraisuusastetta ja oman pääoman tilannetta.
Yhdistyksen toiminta rahoitettiin STEA:n yleisavustuksella ja kahdella STEA:n kohdennetulla
toiminta-avustuksella (adoptiotoimina, Ole rohkea ja reilu –toiminta) sekä kahdella STEA:n
hankeavustuksella (Yhdessä matkalla –hanke, Kohdataan kotona –hanke). Lisäksi toimintaa
rahoitettiin jäsenmaksutuotoilla ja osallistumismaksuilla sekä muilla varainhankinnan tuotoilla
kuten lahjoituksilla. Lastenkoti Ilolan toiminta rahoitetaan kuntien maksamilla
hoitomaksutuotoilla. Yhteiset Lapsemme ry sai myös avustuksia 7nde Mars -säätiöltä ja Niilo
Helanderin säätiöltä.
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