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 Yhteiset Lapsemme ry:n toiminta-ajatus 

Yhteiset Lapsemme ry:n on valtakunnallinen lastenoikeusjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on 

parantaa monikulttuuristen, maahan muuttaneiden ja adoptoitujen lasten hyvinvointia ja 

oikeuksia Suomessa. Yhteiset Lapsemme ry:n uuden strategian 2021-2023 mukaan yhdistyksen 

toiminnalla edistetään moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä torjutaan rasismia. Kaikessa 

toiminnassa huomion keskiössä ovat lapsen oikeudet, lasten ja nuorten osallisuus ja globaali 

vastuu. 

Yhteiset Lapsemme ry toimii myös kansainvälisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten 

oikeuksien ja paremman elämän puolesta.  

Maahanmuuttajataustaisen väestön määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti kolmen viime 

vuosikymmenen aikana. Myös maahanmuuttajataustaisille äideille syntyneiden lasten määrä sekä 

lasten suhteellinen osuus kaikista lapsista ovat kasvaneet. Kehitys näkyy etenkin 

pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, jossa enemmistö maahanmuuttajataustaisesta väestöstä 

asuu. Yhdistyksen toiminnan tarve on selvästi lisääntynyt.  

Yhdistyksen pysyviin toimintoihin kuuluvat kansainväliseen adoptioon liittyvät koulutus- ja 

tukipalvelut, lastensuojelupalvelut, rasisminvastainen ja moninaisuutta edistävä kasvatuksellinen 

toiminta, kotouttava toiminta, viestintä- ja vaikuttamistyö sekä perustoimintaa tukevat hankkeet.  

Vapaaehtoiset antavat järjestön kansalaistoimintaan tärkeän panoksensa ja vapaaehtoistyön 

merkitys yhdistyksen toiminnassa on edelleen kasvava.    

Yhteiset Lapsemme ry tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, viranomaisten ja yhteiskunnallisten 

toimijoiden ja yritysten kanssa.  

Toiminnan painopisteet vuonna 2021 

Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnassa vuonna 2021 painottuvat seuraavat teemat: 

• Rasisminvastainen toiminta ja yhdenvertaisuuden edistäminen 

• Kotoutumisen edistäminen  

• Kansainväliseen adoptioon liittyvä toiminta 

• Työntekijöiden osaaminen ja hyvinvointi 

Painopisteitä edistetään järjestön perustoiminnassa, palvelutuotannossa sekä hankkeissa. Lisäksi 

teemat ovat esillä viestinnässä ja vaikuttamisessa. 

 

 



 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Yhteiset Lapsemme ry edistää kulttuurisesti moninaisista taustoista tulevien lasten, nuorten ja 

perheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta muiden väestöryhmien kanssa. Toiminnassamme 

näkyy aktiivinen, nopea ja ennakoiva vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin ja ajankohtaisiin 

kysymyksiin. Tämä tehdään viestinnän keinoin, kampanjoimalla, järjestämällä tapahtumia sekä 

toimimalla yhteistyössä eri vaikuttajien kanssa. 

Viestintä 

Viestintämme on monikanavaista, ajankohtaista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Se tukee 

yhdistyksen perustarkoituksen toteutumista. Viestintämme edistää lapsen oikeuksien ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Viestinnässä kiinnitetään huomiota siihen, että kaikki lapset ja 

nuoret voivat kokea osallisuutta ja saavat äänensä kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Viestintämme avaa näkökulmia haavoittuvassa asemassa elävien lasten oikeuksiin Euroopassa ja 

kehittyvissä maissa eri puolilla maailmaa.  

Viestintämme on suunnattu yhdistyksen jäsenille, uutiskirjeen tilaajille, sosiaalisen median 

seuraajille sekä suurelle yleisölle. Viestinnän kohteena on erityisesti kasvatus-, opetus- ja 

sosiaalialan ammattilaiset, viranomaiset ja poliittiset päättäjät. 

Vuonna 2021 Yhteiset Lapsemme -lehti ilmestyy neljä kertaa printtilehtenä. Lehden painos on 

1000 kpl, mutta sen lukijakunta on laajempi. Lehti lähetetään jäsenille ja noin 170 eri virastoon, 

kirjastoon ja järjestöön sekä muuhun julkiseen tilaan. Yhteiset Lapsemme -lehti julkaistaan myös 

Issuu.com-sivustolla ja se on myynnissä Kaisa-talon Rosebud-kirjakaupassa Helsingissä. Lehden 

artikkeleita julkaistaan verkkosivuilla sekä jaetaan muilla sivustoilla.  Yhteiset Lapsemme -lehti on 

Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien liitto KULTTI ry:n jäsen.  

Yhteiset Lapsemme -uutiskirje lähetään 6-8 kertaa vuodessa yhdistyksen jäsenille ja kirjeen 

tilaajille. Uutiskirjeen tilaajamäärää kasvatetaan sekä sen vastaanottoa seurataan MailChimp-

raporteilla.  

Viestinnässä tuotetaan aktiivisesti sisältöä sosiaalisen median kanaviin mm. Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube ja LinkedIn. Suunnitelmavuoden aikana lisätään videoiden, live-lähetysten 

sekä podcastien tuottamista. Kaikki työntekijät osallistuvat sosiaalisessa mediassa jaettavan 

sisällön tuottamiseen ja eri toiminnoilla on omat sosiaalisen median vastuuviikot.  

Vuoden 2021 alussa otetaan käyttöön yhdistyksen uudistetut kotisivut, jotka on tehty 

saavutettaviksi. Kotisivuillamme annetaan tietoa yhdistyksestä sekä julkaistaan ajankohtaisia 

uutisia, artikkeleita ja blogeja.   

Suunnitelmavuoden aikana vahvistamme eri toimintojemme ja hankkeidemme viestintää. 

Teemme toimintamme tuloksia paremmin näkyviksi. Keskitymme rakentamaan selkeän, 

yhtenäisen ja vaikuttavan viestinnällisen kokonaiskuvan yhdistyksestä.  

Keväällä 2021 julkaisemme yhdistyksen painetun vuosikertomuksen edellisestä 

toimintavuodesta.   



Toimintavuoden aikana jatkamme rasisminvastaista ja lapsen oikeuksia edistävää kampanjointia. 

Toteutamme kampanjaviestintää aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, yhdistyksen omissa 

kanavissa sekä viestimällä laajemmin myös perinteisessä mediassa. 

 Seminaarit, tapahtumat ja muu vaikuttaminen  

Yhteiset Lapsemme ry tekee vaikuttamistyötä lasten ja nuorten yhdenvertaisten oikeuksien ja 

osallisuuden lisäämiseksi Suomessa. Toteutamme vaikuttamistyötä viestintäkampanjoina, yleisö- 

ja katutapahtumina, kannanottoina ja mielipidekirjoituksina.  

Vaikuttamistyön kohteena on laajasti koko suomalainen yhteiskunta ja kaikki suomalaiset. 

Erityisiä kohderyhmiä ovat poliittiset päättäjät, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset, 

yhdistyksen jäsenet ja sosiaalisen median seuraajat. Vaikuttamisviestinnässä huomioidaan 

kevään 2021 kuntavaalit. 

Vuoden 2021 aikana järjestämme viestintäkampanjat rasisminvastaisella viikolla maaliskuussa 

sekä lapsen oikeuksien viikolla marraskuussa. Yhdistys on mukana Lastensuojelun Keskusliiton 

Anna ääni -lapselle kuntavaalikampanjassa, Lapsen oikeuksien viikon -kampanjassa sekä 

Adoption ilo -kampanjassa. Kampanjoilla tavoitamme useita tuhansia ihmisiä esim. sosiaalisessa 

mediassa n. 10 000 – 30 000.  

Kaikille avoimia yleisötapahtumia järjestetään koronatilanteen salliessa neljä: lasten ja nuorten 

ystävyydenjuhla, rasisminvastaisen päivän yleisötapahtuma, Taiteiden yö -tapahtuma ja Lapsen 

oikeuksien päivän juhla. Näkyvyyttä saadaan osallistumalla messuihin mm. EDUCA-messut, 

Maailma kylässä -festivaali, Helsingin Kirjamessut, Vapaaehtoistoiminnan messut.  

Yhdistys ottaa kantaa ja osallistuu kannanottoihin ja julkilausumiin, jotka edistävät lapsen 

oikeuksien toteutumista Suomessa ja muualla maailmassa. Kannanotoissa tehdään yhteistyötä 

muiden järjestöjen ja verkostojen (mm. Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, Paperittomien 

verkosto) kanssa.   

Järjestämme vuosittain seminaareja, tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa annetaan uusinta tietoa ja 

jaetaan kokemuksia monikulttuuristen lasten ja nuorten kysymyksistä sekä luodaan tilaan 

kohtaamiselle. Vuoden 2021 aikana tavoitteena on järjestää asiantuntijaseminaari (aihe 

tarkentuu) ja järjestää tutkimusseminaarin. 

  

Kansainväliseen adoptioon liittyvä toiminta  

Kansainväliseen adoptioon liittyvä toiminta sisältää adoptiokuraattorin tukipalvelut, 

adoptiovalmennuskurssitoiminnan, adoptiokoulutukset ja -ryhmät sekä Adoptoidun ääni – 

podcastlähetykset. Kaikki toiminta perustuu kokemusasiantuntijuuteen. Toimintaan osallistuvat 

saavat tietoa, kansainvälisen adoption erityispiirteet tunnistavaa tukea sekä mahdollisuuden 

osallisuuteen ja vertaistukeen. Myös kotimaan adoptionhakijat ja -perheet ovat tervetulleita 

toiminnan piiriin.  

Adoptiokuraattorin tukipalvelut (puhelut, sähköpostit ja henkilökohtaiset tapaamiset) on 

suunnattu adoptiota harkitseville, adoptionhakijoille, -vanhemmille, adoptoiduille, perheiden 



läheisille sekä ammattilaisille. Adoptiokuraattorin tuki on luottamuksellista sekä helposti 

saavutettavissa. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Jatkamme vuonna 1990 alkanutta adoptiovalmennuskurssitoimintaa. Toimintavuonna 

järjestetään 8-9 kahden viikonlopun pituista suomenkielistä valmennuskurssia sekä yksi kolmen 

päivän ruotsinkielinen kurssi. Paikkakunnat ovat Espoo, Tampere, Oulu ja Korsholm. Kursseilla 

käsiteltäviä aiheita ovat mm. lasten taustat, omat toiveet ja mahdollisuudet, alkuajat kotona, 

eettiset kysymykset sekä ennakkoluulot ja rasismi. Kurssiohjaajat ovat tehtävään koulutettuja 

kokeneita adoptiovanhempia/adoptoituja. Ohjaajille järjestetään yhteinen kehittämisviikonloppu. 

Kehittämisviikonlopun aikana jatketaan syksyllä 2020 aloitettua etävalmennuskurssien 

suunnittelua.   

Järjestämme yhteistyössä Interpedia ry:n ja Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän kanssa 

seminaarin, jonka aiheena on adoptoidun identiteetti. Seminaari siirtyi keväältä 2020 vuoteen 

2021, ja se järjestetään webinaarina. Keväällä 2021 ja syksyllä 2021 järjestetään perinteiset 

adoptiotilaisuudet perheiden läheisille yhteistyössä Interpedia ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n 

kanssa. Tilaisuudet järjestään Helsingissä ja Oulussa tai, mikäli tilanne näin edellyttää, 

webinaarina. Adoptoiduille aikuisille ja muille aiheesta kiinnostuneille järjestetään adoption 

eettisiä kysymyksiä käsittelevä seminaari. Turussa Perhetalo Heidekenissa kokoontuvaa 

perhekerhoa jatketaan. Yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa tuotetaan kolmen 

verkkoluennon sarja opettajien käyttöön. Luentojen aiheet ovat adoptoitujen lasten tausta 

kiintymyssuhdenäkökulmasta, adoptoitu lapsi ja nuori koulussa sekö identiteetti, erilaisuus ja 

rasismi. 

Jatkamme syksyllä 2017 alkanutta Adoptoidun ääni -podcast-toimintaa. Podcasteissa aikuiset 

adoptoidut vapaaehtoiset keskustelevat keskenään tai vierailijoiden kanssa aiheista, jotka ovat 

heille itselleen tärkeitä ja ajankohtaisia. Adoptoitujen lasten ja nuorten oma ääni nousee myös 

esille podcasteissa. Vuoden aikana nauhoitetaan 4-8 uutta jaksoa. Jaksot ovat suomen- ja 

ruotsinkielisiä.  

Yhdistyksellä on jäsenyys adoptiolautakunnan kansainvälisten asioiden jaostossa ja 

täysistunnossa. Osallistumme aktiivisesti kaikkien adoptiotoimijoiden verkostoon ja olemme 

mukana toteuttamassa perinteistä Adoption ilo -viikkoa. Adoptiotoiminnan työntekijät ja 

vapaaehtoiset osallistuvat yhdistyksen rasismin vastaiseen toimintaan ja tapahtumiin. 

 

Ole rohkea ja reilu -toiminta  

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

nuorten moninaisuuden ymmärrystä ja arvostusta sekä vahvistaa välittämisen ja puuttumisen 

taitoja. Työpajoja ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset, opiskelijat ja ammattilaiset päiväkodeissa, 

kouluissa sekä lasten- ja nuorten vapaa-ajan ryhmissä.   

Työpajatoimintaa jatketaan vuonna 2021 edellisten vuosien tapaan. Järjestämme vuoden aikana 

3–4 koulutusta, jotka voivat olla vaihdellen joko vapaaehtoisille suunnattuja peruskoulutuksia, 

oppilaitosyhteistyönä tapahtuvia koulutuksia tai kasvatusalan ammattilaisille suunnattuja 



koulutuksia. Koulutuksia suunnitellaan ainakin osittain verkon välityksellä tapahtuviksi. 

Vapaaehtoisille järjestetään virkistyksellisiä ja/tai koulutuksellisia vertaishetkiä. Ammattilaisia 

koulutetaan aikuisille suunnatun työpajatyyppisen koulutussarjan avulla. Aikuisille suunnatun 

koulutuksen markkinointia yrityksille ja muille yhteisöille jatketaan.   

Pyrimme ohjaamaan työpajoja lapsille ja nuorille lähikontaktissa vapaaehtois-, opiskelija-, ja 

ammattilaisvoimin. Kehitämme rinnalle myös muita tapoja lasten ja nuorten tavoittamiseksi mm. 

etsimällä uusia tapoja ja verkkovälitteisiä alustoja, joilla virtuaalinen, reaaliaikainen työpaja voisi 

toteutua. 

 Vuonna 2020 valmistettuja kasvattajien käyttöön suunniteltuja maksuttomia työpaja-, 

opetusmateriaaleja tuotteistetaan ja markkinoidaan edelleen.   

 

Kotouttava vapaa-ajan toiminta  

Yhteiset Lapsemme ry järjestää kotouttavaa vapaa-ajan toimintaa turvapaikanhakijalapsille, -

nuorille ja -perheille sekä muille monikulttuurisille perheille. Toiminnalla edistetään jokaisen 

lapsen oikeutta leikkiin, harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-ajanviettoon. Toiminnan 

tavoitteena on edistää kotoutumista ja suomen kielen taitoa sekä tarjota mahdollisuuksia 

kohtaamiseen muiden lapsiperheiden kanssa yhteisen tekemisen kautta. 

Yhteiset Lapsemme ry:n vapaaehtoiset ohjaajat ja opiskelijaharjoittelijat suunnittelevat ja 

järjestävät retkitoimintaa ja taidetyöpajoja vastaanottokeskuksissa asuville 

perheille. Toimintavuoden aikana järjestetään lisäksi 1–2 isompaa tapahtumaa yhdessä Ole 

rohkea ja reilu -toiminnan kanssa. Useimmat niistä ovat avoimia kaikille lapsille, nuorille ja 

perheille. Mahdolliset koronarajoitukset voivat vaikuttaa toiminnan ja tapahtumien 

toteutumiseen. 

Toimintavuoden aikana Kotouttavan vapaa-ajan toiminnan vapaaehtoisille järjestetään myös 

tuki- ja virkistystoimintaa, jonka kautta he pääsevät tutustumaan myös järjestön muihin 

vapaaehtoisiin. 

 

Yhdessä matkalla –hanke  

Yhdessä matkalla – Tukiperheestä voimaa yksintulleen nuoren kotoutumiseen -hankkeessa tuetaan 

alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakijataustaisten nuorten kotoutumista 

ja hyvinvointia vapaaehtoisen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan keinoin. Rekrytoimme, 

koulutamme ja tuemme vapaaehtoisia tukiperheitä ja tukihenkilöitä, jotka toimivat 

turvapaikanhakijataustaisten lasten ja nuorten tukena vastaanotto- ja kotoutumisvaiheessa. 

Lapset ja nuoret saavat vapaaehtoisista tukiperheistä ja tukihenkilöistä elämäänsä pitkäkestoisia, 

hyvinvointia ja kotoutumista edistäviä ihmissuhteita. 

Vuonna 2021 järjestämme 2–3 koulutusta ja lisäksi koulutamme vapaaehtoisia tukiperhe- ja 

tukihenkilötoimintaan verkkokoulutuksella. Kokeilemme laajentaa kohderyhmää 

pienimuotoisesti turvapaikanhakijataustaisten perheiden lapsiin. Vuonna 2021 tavoitteena on 



käynnistää 55 uutta tukisuhdetta ja vuoden loppuun mennessä käynnissä on 80 toimivaa 

tukisuhdetta.  

Vapaaehtoisille tukiperheille ja tukihenkilöille tarjotaan työnohjauksellista tukea, 

virkistystapahtumia ja jatkokoulutusta. Tukisuhteiden etenemistä seurataan ja myös nuoria 

tuetaan tukisuhteiden haastavissa tilanteissa tarpeen mukaan. 

Alkuvuodesta 2021 julkaistaan opas lasten huomioimisesta koko perheen 

vapaaehtoistoiminnassa. Oppaan julkaisemiseksi järjestetään webinaari. Loppuvuodesta 

julkaistaan tehtäväkirja tukiperheiden lapsille tukiperhetoimintaan valmistautumista varten. 

Jatkamme vuonna 2021 yhteistyötä Espoon ryhmäkodin ja Ryhmäkoti nuorten Isolan, 

Kivenlahden, Hirviportin ja Toivolanmäen perheryhmäkotien sekä jälkihuoltoa tuottavien Espoon 

kaupungin jälkihuollon ja Ehjä ry:n kanssa. Aloitamme yhteistyön Helsingin kaupungin 

maahanmuuttajapalveluiden kanssa. 

 

Kohdataan kotona –hanke  

Kohdataan kotona -hankkeessa on kehitetty alkuvaiheen perhekotoutumismalli 

maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävän työn tueksi. Perhekotoutumistyöskentelyn 

tavoitteena on itsenäisen toimijuuden ja osallisuuden vahvistuminen sekä sosiaalisten 

verkostojen laajentuminen heti maahanmuuton alkuvaiheessa. Mallin käsikirja julkaistiin 

elokuussa 2020, ja vuoden 2021 aikana mallia lähdetään juurruttamaan kuntiin ja 

valtakunnallisesti. Juurruttamista tehdään mallista ja sen hyvistä käytännöistä tiedottamalla 

kunnille sekä valtion kotoutumistoimijoille. Mallia tai sen osia toteuttamaan lähteville kunnille 

(Vantaa, Turku, Vaasa, Karkkila sekä mahdolliset uudet kunnat) ja kolmannen sektorin toimijoille 

tarjotaan koulutusta, ohjausta ja neuvontaa suunnittelutyön ja toteutuksen tueksi. 

Hankkeessa kehitetty ja elokuussa 2020 julkaistu kotoutumista tukeva Tienoo.fi-sivusto tarjoaa 

kootusti tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta 14 aihealueesta eri kielillä. Sivuston suunnittelussa 

on kiinnitetty huomiota tiedon saavutettavuuteen myös ilman luku- ja kirjoitustaitoa.  

Vuoden 2021 aikana sivustoa jatkokehitetään loppuvuodesta 2020 Vantaalla ja Jyväskylässä 

käynnistyneistä piloteista, käyttäjätestauksista ja yhteistyökunnilta saatujen tietojen pohjalta.  

Sivustolle tuotetaan uusia kieliversioita ja tuodaan sisältöjä. Hankkeessa tuotetaan sivustolle 

vietäviä ohjevideoita etäopiskelun ja digitaitojen harjoittelun tueksi. Sivustoa juurrutetaan 

markkinoimalla Tienoota maahanmuuttajakäyttäjille, kuntien työntekijöille ja muille 

kotoutumistoimijoille (oppilaitokset, valtion organisaatiot, kolmas sektori) sekä järjestämällä 

koulutuksia sivuston hyödyntämisestä kotoutumistyön tukena. Paikallisia versioita tuottaville 

kunnille annetaan koulutusta, ohjausta ja tukea sivuston hallinnoimiseksi. Vuoden 2021 laaditaan 

strategia Tienoo.fi-palvelun ylläpidon pysyvyyden varmistamiseksi.      

Muut hankkeet 

Yhteiset Lapsemme ry on mukana STEA:n rahoittamassa Paikka auki –avustusohjelmassa, jossa 

työllisestään nuori työntekijä. Lisäksi haemme vuoden aikana säätiöiltä ja muilta rahoittajilta 



sellaisia hankeavustuksia, jotka sopivat toiminta-ajatukseemme sekä strategisten tavoitteidemme 

toteuttamiseen ja jotka täydentävät perustoimintaamme. 

 

Monikulttuurinen koti Ilola 

Monikulttuurinen Koti Ilola on Yhteiset Lapsemme ry:n ylläpitämä 7-paikkainen lastensuojelun 

yksikkö, joka on erikoistunut monikulttuuristen lasten sijaishuoltoon. Ilola tarjoaa aidosti 

kodinomaista sijaishuoltoa, jossa huomioidaan lasten yksilölliset tarpeet ja kulttuuriset 

lähtökohdat. Toimintavuoden 2021 aikana tavoitteena on kehittää työn vaikuttavuuden arviointia 

soveltuvien mittareiden avulla ja hyödyntää tuloksia hoitotyössä. Ilolan hoidon eri vaiheiden 

prosessikuvauksien kehittämisessä huomioidaan tämän päivän monikulttuurisen sijaishuollon 

erityispiirteet. 

Ilolan uudet työntekijät perehdytetään hyvin. Säännöllinen työnohjaus ja järjestettävät 

koulutukset lisäävät ammattitaitoa ja työssä jaksamista. Traumakoulutuksen sekä 

mentalisaatiokoulutuksen järjestämistä työryhmälle kartoitetaan. 

Toimintaresurssien kannalta on tärkeää, että ainakin 6/7 lastenkotipaikasto on täytettynä koko 

vuoden ajan. Lastenkoti Ilolan tunnettuutta pyritään lisäämaan lastensuojelualan toimijoiden 

piirissä. Kiinteistössä toteutetaan vuosittain tarvittavat perusparannustoimet. 

 

Kansainvälinen toiminta ja kummitoiminta 

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.  

Yhdistyksellä on pienimuotoista kummitoimintaa Kolumbiassa. Varoja kummikohteelle kerätään 

kuukausilahjoitusten sekä tapahtumien yhteydessä järjestettävien keräysten avulla. Toiminta 

antaa yksityishenkilöille ja yrityksille osallistumisen mahdollisuuksia. 

 

Varainhankinta, kehittäminen ja kumppanuudet  

Yhteiset Lapsemme ry:n perustoimintaan haetaan avustusta sosiaali- ja terveysministeriöstä 

(STEA). Vuonna 2020-2021 päättyville useampivuotisille hankkeille haetaan mahdollisuuksien 

mukaan pysyvää rahoitusta. Vuoden aikana varaudutaan järjestöjen rahoitustilanteessa edessä 

oleviin muutoksiin. Näkyvän, yleisölle suunnatun varainhankinnan laajentaminen jatkuu. 

Yksityinen varainhankinta perustuu lahjoituksiin ja kampanjoihin. Lisäksi tehdään molempia 

osapuolia hyödyttävää yritysyhteistyötä.  

Toimintavuonna haemme rahoituksia muun muassa moninaisuuden ymmärrystä lisäävään sekä 

lasten ja nuorten osallisuutta tukevaan taidelähtöiseen toimintaan. Maksullisten 

moninaisuuskoulutusten tarjoamista kunnille, yrityksille ja muille organisaatioille jatketaan.  



Yhteiset Lapsemme ry osallistuu alan keskusjärjestöjen (Lastensuojelun keskusliitto, SOSTE, 

Fingo) ja työnantajajärjestön (Hyvinvointialan liitto) toimintaan ja on aktiivinen vaikuttaja näiden 

verkostoissa ja tapahtumissa. 

 

Yhteiset Lapsemme ry:n organisaatio 

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

toimii Sipoossa. Henkilöstön määrä on noin 20. Yhdistyksen toimintaa ja henkilöstöä johtaa 

toiminnanjohtaja ja lastenkodin esihenkilönä toimii lastenkodin johtaja.  

Yhteiset Lapsemme ry on asiantuntija-, palvelu- ja projektiorganisaatio sekä kansalaisjärjestö. 

Yhdistykseen kuuluu noin 800 jäsentä ja jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan. 

Yhdistyksen vuosikokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen hallituksessa on 

puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kuusi varajäsentä.  

Yhteiset Lapsemme ry tarjoaa harjoittelupaikkoja sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoille ja 

työelämävalmennettaville. Kaikessa toiminnassa ja sen johtamisessa kiinnitetään huomiota 

henkilökunnan työhyvinvointiin, työhön sitoutumiseen ja ammattitaidon kehittämiseen sekä 

vapaaehtoisten osallisuuteen. Vapaaehtoiset ovat toiminnan tärkeä keskeinen voimavara, ja 

heidän kouluttamiseensa, hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa panostetaan. Vapaaehtoisille 

osallistumisen mahdollisuuksia on tarjolla muun muassa rasisminvastaisessa toiminnassa, 

adoptiotoiminnassa, kotouttavassa kerhotoiminnassa sekä hankkeissa ja tapahtumissa. 

  


