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Yhteiset Lapsemme ry  

Toimintakertomus vuodelta 2020  

Johdanto 

Yhteiset Lapsemme ry:n strateginen tavoite vuosina 2017–2020 on ollut 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. 

Vuonna 2020 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua strategiatyötä. Syyskokous käsitteli vuosien 

2021-2023 strategiaa lokakuussa ja hallitus hyväksyi sen joulukuussa. Osana strategiaprosessia 

keväällä toteutettiin jäsenkysely, johon vastasivat myös vapaaehtoistoimijat. Kyselyyn saatiin 82 

vastausta. Kyselyn perusteella 90 % vastaajista on tyytyväisiä Yhteiset Lapsemme ry:n toimintaan. 

Koronapandemia vaikutti järjestön kaikkiin toimintoihin maalis-joulukuun aikana ja pandemialla 

oli myös taloudellisia vaikutuksia toiminnan tuottojen jäätyä tavoiteltua pienemmiksi. Suurinta 

osaa toiminnoista voitiin jatkaa, vaikkakin toimintaa piti vähentää ja kehittää 

pandemiaolosuhteissa toimivaksi. Tämä tarkoitti muun muassa monien tapahtumien, 

seminaarien, kokousten ja tapaamisten siirtämistä verkkoon. Toiminnoista venäjänkielinen 

kerhotoiminta jouduttiin ensin keskeyttämään ja sitten lopettamaan kokonaan. Yhdistyksen 

syyskokous hyväksyi sääntömuutoksen, joka mahdollistaa jatkossa vuosikokousten pitämisen 

etäyhteyksin. 

Vuoden 2020 lopussa yhdistykseen kuului 736 jäsentä ja kaksi kunniajäsentä. Vapaaehtoisia 

aikuisia toiminnassa oli mukana noin 370. Vapaaehtoisten määrä lisääntyi edelliseen 

toimintavuoteen verrattuna. Uusia vapaaehtoisia saatiin mukaan yhdistyksen toimintaan lähes 

kaikissa toiminnoissa. Toimintamme tavoitti vuoden aikana Suomessa noin 15.500 ihmistä. 

Sosiaalisen median kautta tavoitimme vuoden aikana noin 150.000 ihmistä eli jopa 

kymmenkertaisen määrän. 

 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. Tämä on läpileikkaavana teemana kaikissa toiminnoissamme. Toiminnan 

vaihtuvana painopisteenä vuonna 2020 olivat perheeseen liittyvät teemat: lapsen oikeus 

perheeseen ja perheen merkitys lapselle. 
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Viestintä ja vaikuttamistyö 

Yhteiset Lapsemme ry:n viestinnässä tavoitteena on ajankohtaisen ja monipuolisen viestinnän 

tekeminen, joka edistää lasten yhdenvertaisia oikeuksia, osallisuutta ja hyvinvointia kulttuurisesti 

moninaisessa yhteiskunnassa. Viestintä- ja vaikuttamistyö vahvistaa järjestömme antirasistisen 

agendan ja tavoitteiden toteutumista.   

Yhdistyksen viestintää tehtiin sosiaalisessa mediassa, verkossa, uutiskirjeillä, julkaisemalla 

Yhteiset Lapsemme -lehteä, valmistamalla videoita ja järjestämällä viestintäkampanjoita. 

Viestinnän tuloksellisuutta edisti tavoitteellinen yhteistyö eri toimintojen työntekijöiden, 

opiskelijoiden sekä vapaaehtoisten kanssa.  Viestintä oli sisällöltään osallistavaa mm. kirjoittajina 

oli maahan muuttaneita, nuoria ja myös lapsia. Viestintää tehtiin myös yhteistyöverkostoissa 

osana laajempaa kampanjointia.  

Sosiaalinen media ja kampanjat 

Sosiaalisen median sisältöjä kehitettiin ja postausten määrää, videoita ja Instagram-stooreja 

lisättiin. Uutena kanavana otimme käyttöön LinkedIn. Some-viestinnän monikielisyyttä lisättiin ja 

uusia seuraajia saimme noin 1 000. Vuoden aikana järjestettiin viisi kampanjaa sosiaalisessa 

mediassa (Rohkeasti ja reilusti ratikassa, Adoption ilo, Perheiden viikko, Rohkeasti ja reilusti 

koulutielle, #SaaUnelmoida). Kampanjoissa julkaistiin kolme tuotettua video sekä useampia 

itsetehtyjä videoita. Videot tavoittivat 3 000-5 000 katsojaa, kattavuus 2 800-10 042. Sosiaalisen 

median kampanjoissa tehtiin tiiviisti yhteistyötä eri toimintojen kanssa.  

Yhteiset Lapsemme -lehti 

Yhteiset Lapsemme -lehden teemat ja sisällöt ideoitiin työryhmässä ja monet kirjoittajista olivat 

vapaaehtoisia. Vuoden 2020 teemoja olivat elämänkatsomukset ja uskonnot, mielenterveys ja 

traumat, koulu ja varhaiskasvatus. Neljäs numero oli lasten oma lehti ja sen teemana oli hyvä 

tulevaisuus. Lehti valmistettiin yhteistyössä Roihuvuoren alakoulun 6.-luokkalaisten kanssa. 

Koulun oppilaista noin 40 % tulee kulttuurisesti moninaisista taustoista. Lehden kaikki tekstit ja 

piirrokset olivat lasten tekemiä. Lastenlehti ja sen aineistosta valmistettu digitaalinen näyttely 

Hyvä elämä – Hyvä tulevaisuus julkistettiin Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. keskustakirjasto 

Oodissa. Lehden tekemisellä edistettiin lasten oman äänen, ajatusten ja kokemusten esille 

tuomista.  

Yhteiset Lapsemme -lehden painos oli 1 000 kappaletta. Lehti postitettiin jäsenille ja noin 170 

julkiselle yhteisölle sekä julkaistiin näköislehtenä Issuu.com -alustalla. Yhteiset Lapsemme -lehti 

on Kultti ry:n jäsen ja se on myynnissä Rosebud Citycenter -kirjakaupassa.  

Verkkosivut, blogit ja uutiskirje 

Yhteiset Lapsemme -verkkosivuja kehitettiin muokkaamalla ne saavutettaviksi uuden 

lainsäädännön vaatimalla tavalla. Google Analyticsin mukaan verkkosivulla oli näyttöjä 50 410. 

Sivuilla julkaistiin verkkoartikkeleita ja blogeja yhteensä 39.  
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Yhteiset Lapsemme –uutiskirje lähetettiin vuoden aikana 9 kertaa 375 tilaajalla. Uutiskirje 

julkaistiin myös verkkosivuilla ja jaettiin sosiaalisessa mediassa. MailChimp-raportin mukaan 

uutiskirje tavoitti tilaajat lähes 100 prosenttisesti ja sen avasi kokonaan keskimäärin joka toinen. 

Uutiskirjeissä viestittiin ajankohtaisista kuulumisista, koulutuksista ja tilaisuuksista.  

Viestinnällä tehtiin toimintaa ja tuloksia paremmin näkyviksi mm. julkaisemalla painettu 

vuosikertomus, jossa oli valokuvia, tunnuslukuja sekä keskeisimmät tiedot edellisen vuoden 

toiminnasta. 

Vaikuttamistyö ja lausunnot 

Yhteiskunnallista vaikuttamistyötä teimme osallistumalla oikeusministeriön kuulemistilaisuuteen 

rasisminvastaista toimenpideohjelmasta, jonka kirjaamisesta hallitusohjelmaan kampanjoimme 

vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Lisäksi annoimme lausunnon usean äidinkielen 

merkitsemisestä väestörekisteriin. Kansalaislaistoiminnassa osallistuimme Black Lives Matter -

liikkeen mielenilmaisuun Helsingissä ja sosiaalisessa mediassa.  

Yhteiset Lapsemme ry:n viestintä- ja vaikuttamistyössä pandemian vaikutukset näkyivät 

yleisötapahtumien, katukampanjoiden sekä messujen peruuntumisena, minkä seurauksena 

näkyvyyden saaminen muualla kuin verkossa oli vaikeaa. Yleisötapahtumissa on tavallisesti saatu 

medianäkyvyyttä sekä kontaktia toiminnasta kiinnostuneisiin, uusiin jäseniin ja vapaaehtoisiin. 

 

Rasisminvastainen Ole rohkea ja reilu -toiminta 

Ole rohkea ja reilu – uskalla välittää!® -toiminnassa koulutetaan vapaaehtoisia, kasvatusalan 

ammattilaisia ja opiskelijoita ohjaamaan moninaisuuden arvostusta lisääviä, puuttumisen ja 

välittämisen taitoja opettavia, taidelähtöisiä ja toiminnallisia työpajoja. Työpajoja ohjataan 

päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajan ryhmissä. Toimintaan kuluu myös rasisminvastaista 

vaikuttamistyötä ja aikuisten moninaisuuskoulutuksia.  

Ole rohkea ja reilu -työpajat ja koulutukset 

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta järjestimme yhteensä 62 lasten ja nuorten työpajaa, joissa 

oli yhteensä 1047 osallistujaa. Työpajojen ohjaajina toimivat koulutetut vapaaehtoiset, 

ammattilaiset ja opiskelijat. Etäyhteydellä pidettävään Lapsi-vanhempi-työpajaamme osallistui 

perheitä myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Etätyöpajoja pidettiin keväällä, jolloin suuri osa 

pienistä lapsista oli pois omasta varhaiskasvatusyksiköstä. Etätyöpaja sai palautteessa 

arvosanaksi 4,4 asteikolla 1–5. Työpajoista saadun palautteen mukaan osallistujat olivat 

tyytyväisiä toimintaan. Yleisarvosanaksi saimme 4 (asteikolla 1-5).  

Lasten ja nuorten kanssa toimivia ammattilaisia ja ammattiin opiskelevia koulutimme vuoden 

aikana yhteensä 133. Kahdeksasta koulutuksesta kolme pidettiin lähikoulutuksena ja viisi 

etäyhteydellä. Porvoon nuorisotoimen kanssa syyskaudella toteutettu yhteistyö toimi 

erinomaisesti ja sen seurauksena ohjattiin nuorten työpajoja lähes kaikille Porvoon 

kahdeksansille luokille.  
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Uusia vapaaehtoisia Ole rohkea ja reilu ohjaajia koulutimme vain seitsemän. Kevään 

ohjaajakoulutus jouduttiin koronan takia siirtämään alkusyksyyn ja ryhmän koko oli rajoitusten 

takia pieni. Koulutukseen osallistuneet olivat koulutuksen antiin hyvin tyytyväisiä. He kertovat 

oppineensa uusia pedagogisia välineitä, vaikeiden asioiden käsittelyä lasten kanssa ja teoriatietoa 

rasismista ja sen historiasta. Toiminnassa oli vuoden aikana mukana yhdeksän opiskelijaa, joista 

kolme työharjoittelussa, kaksi opinnäytetyöntekijöinä ja neljä projektiluontoisesti. 

Aikuisten moninaisuuskoulutuksia yhteisölle järjestimme yhteensä neljä ja niissä oli yhteensä 16 

osallistujaa kahdesta eri yhteisöstä. Osallistujat arvioivat, että koulutuksella on vaikuttavuutta 

sekä omaan että yhteisön toimintaan.  

Opetusaineistot ja materiaalit 

Vuoden aikana valmistettiin neljä uutta oppimateriaalipakettia ja työpajaa kasvattajien 

itsenäiseen käyttöön. Musiikkityöpaja varhaiskasvattajille, Rohkea ja reilu kaupunki -video- ja 

tehtäväaineisto, 14E -lyhytelokuvan kanssa käytettävä tehtäväpaketti ja Tärkeintä on olla kiltti -

aamunavausvideo ja siihen kuuluva tehtäväpaketti.  

Suurin osa materiaaleistamme on ladattavissa suoraan kotisivuiltamme ja siksi niiden 

käyttökertojen tilastoiminen ei ole mahdollista. Aineistoa opetukseen sivuillamme vierailtiin 

vuoden aikana jopa 1 393 kertaa ja keskimääräinen sivuilla viipymisaika oli lähes 2 minuuttia. 

Musiikkityöpaja valmistui loppuvuodesta ja sen markkinointi alkoi vasta vuoden 2021 puolella. 

Vertais- ja virkistystapahtumat 

Vuoden aikana järjestimme vapaaehtoisille kolme vertais- tai virkistyshetkeä. Kevään lopuksi 

heittäydyimme 5rytmiä-tanssin vietäväksi, lokakuussa keskustelimme antirasismista pandemian 

aikana ja joulukuussa nautimme Maagisesta illasta mentalisti Kalle Tahkolahden seurassa. Näihin 

tapahtumiin osallistui 22 vapaaehtoista pääkaupunkiseudulta, Jyväskylästä ja Turusta.  

Koronavuoden aikana osallistuimme tavallista vähemmän markkinointitapahtumiin. 

Alkuvuodesta olimme Educa-messuille (19338 messukävijää) Helsingin messukeskuksessa ja 

Oske-torille Diak Ammattikorkeakoulussa (noin 200 opiskelijaa). 

Etäyhteyksin pidettyjen työpajojen, vertaishetkien, koulutusten ja laadukkaiden kaikkien käytössä 

olevien opetusaineistojemme myötä toiminnan saavutettavuus ja valtakunnallisuus on 

lisääntynyt. Useita materiaalejamme on vuoden aikana käännätetty myös ruotsin kielelle.  

 

Adoptiotoiminta 

Adoptiokuraattorin tukipalvelut 

Vuonna 2020 adoptiokuraattori sai 232 yhteydenottoa. Suurin osa yhteydenottajista oli 

adoptiovanhempia (115) ja adoptionhakijoita (97). Muut yhteydenotot tulivat adoptoiduilta, 

ammattilaisilta sekä perheiden läheisiltä. Adoptiokuraattorilla oli myös henkilökohtaisia 

tapaamisia toimistolla tai etäyhteydellä. Yhteydenottajilla oli mahdollisuus luottamukselliseen 

keskusteluun. Tukea oli saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  
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Vanhempien yhteydenottojen aiheita olivat mm. murrosiän vaikeat tilanteet, alkuajat kotona, 

kouluun ja päivähoitoon liittyvät asiat, rasismi ja koulukiusaaminen, lapsen taustasta puhuminen, 

korona-ajan vaikutukset perheessä. Hakijoiden yhteydenotot liittyivät omaan tilanteeseen ja 

mahdollisuuksin, korona-ajan vaikutuksiin sekä kysymyksiin adoptioprosessista. Adoptoitujen 

kanssa käytiin keskusteluja omasta elämäntilanteesta, biologisista vanhemmista ja taustan 

selvittämisestä. Ammattilaiset hakivat tietoa adoptiosta ja keskusteluja käytiin myös adoptoitujen 

tilanteista koulussa. Tarvittaessa yhteydenottajia ohjattiin muun tuen piirin tai autettiin 

löytämään sopivaa ammatillista tukea tai vertaistukea.   

Adoptiokuraattoritoiminnan ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. 

Ohjausryhmässä kuuluivat adoptiokuraattori Anja Wikstedtin ja adoptiotoiminnan suunnittelija 

Martha Vuoren lisäksi edustajat Interpedia ry:stä, Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmästä, 

Adoptioperheet ry:stä sekä Pelastakaa Lapset ry:stä.  

Adoptiovalmennuskurssit  

Vuonna 2020 järjestettiin kahdeksan valmennuskurssia. Keväällä järjestettiin kaksi 

valmennuskurssia yhdistyksen toimistolla Helsingissä. Maalis-huhtikuulle sovitut 

valmennuskurssit jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi. Korvaava kurssi järjestettiin 

heinäkuussa hotelli Nuuksiossa. Syksyllä järjestettiin kolme valmennuskurssia hotelli Nuuksiossa, 

näistä yksi oli ensimmäinen englanninkielinen valmennus. Tampereella pidettiin yksi kurssi. 

Osallistujia oli yhteensä 113.  

Valmennuskurssien aiheita ovat mm. lasten taustat, omat toiveet ja mahdollisuudet, 

kiintymyssuhteen syntyminen ja alkuajat kotona, adoptio ja sosiaalinen media, eettiset 

kysymykset, ennakkoluulot ja rasismi. Aiheita käsiteltiin yhteisissä keskusteluissa ja pienryhmissä, 

lisäksi käytettiin pohdintatehtäviä, tehtiin harjoituksia ja katsottiin ohjelmia. Kaikilla kursseilla 

vieraili adoptiovanhempi/perhe sekä aikuinen adoptoitu. Osallistujat saivat uutta tietoa, 

mahdollisuuden vertaistukeen, kuulivat omakohtaisia kokemuksia ja saivat kattavan määrän 

kirjallista materiaalia.  

Kaikki kurssit järjestettiin paikan päällä. Koronatilanne vaikutti osallistujamääriin syksyllä, 

osallistujia oli vähemmän. Syksyn aikana aloitettiin etävalmennuskurssien suunnittelu siltä 

varalta, että keväällä 2021 ei voida järjestää kursseja suunnitelmien mukaisesti paikan päällä.  

Valmennuskurssiohjaajien yhteinen kehittämisviikonloppu järjestettiin yhdistyksen toimistolla 

Helsingissä 25.-26.1., mukana olivat kaikki 10 ohjaajaa.  

Adoptoidun ääni -podcast 

Adoptoidun Ääni -podcastin tuottamisesta vastasi adoptiotoiminnan suunnittelija yhdessä 

aikuisten adoptoitujen vapaaehtoisryhmän kanssa. Ryhmässä oli yhteensä yksitoista aikuista 

adoptoitua vapaaehtoista. Äänityksistä vastasi Jiri Hyvönen.  

Adoptioidun ääni -podcastissa äänitettiin viimeisin jakso juuri ennen koronatilanteen 

kärjistymistä maaliskuussa. Koronan aiheuttamista haasteista huolimatta podcastissa julkaistiin 

kuusi jaksoa toimintavuoden aikana, neljä suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä. Ensimmäistä 

kertaa podcastin historiassa kuultiin adoptiolasten ajatuksia. Merkittävää oli lisäksi jakso, jossa 
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kuultiin nimenomaan adoptoitujen miesten kokemuksia. Muita aiheita olivat afrohiukset ja 

suomalaisuus sekä adoptoitujen psyykkiseen terveydentilaan, hyvinvointiin ja identiteettiin 

liittyvät kysymykset. Äänitettyjä jaksoja on nyt kokonaisuudessaan kuunneltavissa yhteensä 22 

kappaletta.  

Adoptoidun ääni -podcast tavoitti laajasti adoptoitujen aikuisten ja nuorten lisäksi 

adoptionhakijoita, adoptiovanhempia sekä adoptiotoiminnan ammattilaisia.  

Adoptoidun ääni -podcasttoiminnan tavoitteena on antaa ääni adoptoiduille itselleen, jolloin he 

voivat nostaa esiin merkittäväksi kokemiaan teemoja. Vertaistuellisen merkittävyyden lisäksi 

toiminnalla tavoiteltiin yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuomalla keskusteluun monipuolisesti 

erilaisia aiheita. 

Adoptiotilaisuudet ja ryhmätoiminta  

25.2. järjestettiin Yhteiset Lapsemme ry:n toimistolla Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n 

lapsitoiveryhmän tapaaminen adoptiosta kiinnostuneille. Tilaisuudessa Anja Wikstedt kertoi 

adoptioprosessista sekä yhdistyksen adoptiotoiminnasta, kuten adoptiovalmennuskursseista. 

Mukana oli myös Martha Vuori kertomassa adoptiosta adoptoidun näkökulmasta. Lisäksi 

osallistujilla oli mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Paikalla oli 21 henkilöä. 

10.3. adoptiokuraattori Anja Wikstedt kävi puhumassa adoptiosta ja adoptiolasten erityispiirteistä 

Espoossa päiväkoti Kepelissä. Paikalla oli noin 20 varhaiskasvatuksen ammattilaista.  

27.5. järjestettiin yhteistyössä Adoptioperheet ry:n kanssa webinaari, jonka aiheena oli 

adoptoitujen kaksoiskansalaisuus. Webinaarissa esiteltiin aiheesta kiinnostuneille sekä 

adoptiotyön ammattilaisille kooste adoptiovanhemmille ja adoptoiduille suunnatusta kyselystä 

kaksoiskansalaisuuteen liittyen.  

27.10 ja 3.11 Yhdistys järjesti yhteistyössä Interpedia ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa 

webinaarin adoptioperheiden läheisille Zoom-alustalla. Tilaisuus oli suunnattu adoptiolastenlasta 

odottaville tuleville isovanhemmille ja adoptiolasten isovanhemmille sekä perheiden muille 

läheisille. Kaksiosaisessa tilaisuudessa ensimmäisellä kerralla kuultiin asiantuntijoiden luennot 

adoptiolapsen perheeseen tulemisen erityispiirteistä, adoptioprosessista sekä adoptiolasten 

taustoista. Toisella kerralla vastattiin osallistujien lähettämiin kysymyksiin ja keskusteltiin 

aikuisten adoptoitujen kanssa heidän näkemyksistään. Molemmissa tilaisuuksissa oli mukana 98 

osallistujaa.  

Turun adoptioperhekerho kokoontui seitsemän kertaa, aikuisten käyntejä oli 47 ja lasten 39. 

Alkuvuonna tapaamiset pidettiin Perhetalo Heidekenissa MLL:n tiloissa. Maaliskuusta lähtien 

kokoontumiset olivat koronan takia ulkotiloissa.  

Muu adoptioon liittyvä toiminta  

Yhdistys toteutti yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa Adoption ilo -teemaviikon 

viikolla 11. Viikon aikana tuotiin esiin adoptioon liittyviä positiivisia asioita sosiaalisessa mediassa. 

Kampanja painottui Instagramiin, jossa kannustettiin ihmisiä osallistumaan ja jakamaan 
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henkilökohtaisia ajatuksiaan ja valokuviaan adoption ilosta. Viikon aikana Instagram täyttyikin 

päivittäin useista kuvista.   

Adoptiolautakunta järjesti koulutustilaisuuden 13.11. adoptioneuvonnan antajille ja muille 

adoptiotoimijoille. Adoptiotoimijoilla oli puheenvuorot koronan vaikutuksista toimintaan, ja Anja 

Wikstedt kertoi tilanteesta Yhteiset Lapsemme ry:n kannalta. Adoptiokuraattori Anja Wikstedt oli 

puhumassa Simpukka ry:n webinaarissa 24.11., aiheena Adoptioprosessi – tietoa adoptiota 

harkitseville. Osallistujia oli noin 50. 

Kotouttava vapaa-ajan toiminta   

Yhteiset Lapsemme ry:n järjestämä kotouttava vapaa-ajantoiminta haavoittuvassa ja 

marginaalisessa asemassa oleville lapsille perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa 

vahvistettuihin periaatteisiin; jokaisella lapsella on oikeus leikkiin, oppimiseen ja mielekkääseen 

vapaa-ajan toimintaan. Kotouttavan vapaa-ajantoiminnan avulla pyrimme vaikuttamaan siihen, 

että mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallisuuteen toteutuu tasa-arvoisesti jokaisen lapsen 

kohdalla taustaan ja varallisuuteen katsomatta.   

Toimintavuotena 2020 kotouttavaa vapaa-ajantoimintaa on toteutettu turvapaikanhakijalapsille 

ja -perheille.  Toiminnan pääpaino on ollut koronarajoitusten vuoksi kesäkauden aikana 

järjestetyissä retkissä. Lisäksi on järjestetty yksi taidetyöpaja ja yksi kaikille lapsille ja 

lapsiperheille avoin tapahtuma sekä chat-palvelu.  

Vapaaehtoiset ohjaajat ja opiskelijaharjoittelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet 

turvapaikanhakijaperheiden kanssa retkiä luonto- ja ulkoilukohteisiin. Toimintavuoden 2020 

aikana järjestettiin yhteensä 11 retkeä ja niihin osallistui yhteensä 68 henkilöä. Retkien määrä 

pysyi lähes samana kuin aikaisempina vuosina, mutta osallistujamäärä oli rajoitusten vuoksi 

huomattavasti pienempi. Retkitoiminta keskittyi kesäkauteen, jolloin koronatilanne oli parempi. 

Retkitoiminnan tarkoituksena on ollut tutustuttaa osallistujat lähialueeseen sekä edistää 

kotoutumista ja kielen oppimista.    

Retkien lisäksi järjestettiin yksi ammattitaiteilijan ohjaama taidetyöpaja Yhteiset Lapsemme ry:n 

toimistolla (osallistujia 15) ja yksi tapahtuma, Ystävyyden juhla, jossa oli yhteensä 22 osallistujaa, 

sekä lisäksi henkilökuntaa, opiskelijoita ja vapaaehtoisia. 

Huhti-toukokuussa 2020 opiskelijaharjoittelijat lanseerasivat monikielisen chat-palvelun, jonka 

tarkoituksena oli tukea turvapaikanhakijoiden kotoutumista ja hyvinvointia myös rajoitusten 

aikana. Chat järjestettiin yhteensä 20 kertaa. Chatissä oli yhteensä 14 osallistujaa, joista 4 oli 

vapaaehtoisia ja 1 yhdistyksen työntekijä. 

 

Vuoden aikana vapaaehtoisille järjestettiin kolme vertais- tai virkistyshetkeä sekä kaksi 

ulkopuolisen ammattilaisen järjestämää työnohjausta, kaikki etäyhteyden välityksellä. Vertais- ja 

virkistyshetket olivat yhteisiä Ole rohkea ja reilu -toiminnan kanssa. 
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Kotouttavassa vapaa-ajan toiminnassa oli yhteensä 120 osallistumiskertaa. Toimintaa järjesti 

yhdistyksen työntekijöiden lisäksi aktiivisesti yhteensä yhdeksän vapaaehtoista ja kolme 

opiskelijaharjoittelijaa.  Vuoden 2020 lopussa Kotouttava vapaa-ajan toiminnan 

vapaaehtoisrekisterissä oli 52 henkilöä. 

Venäjänkielinen kerhotoiminta 

Venäjänkielisissä lasten ja nuorten kerhoissa tavoitteena on ollut lasten oman äidinkielen 

ylläpitäminen ja kehittäminen sekä vanhan venäläisen kulttuurin vaaliminen. Kerhossa oli noin 30 

lasta. Kerhon ohjaajana toimi Marina Dankova ja kerho kokoontui viikoittain Vuosaaressa 

sijaitsevassa kerhotilassa maaliskuuhun saakka, jonka jälkeen toiminta jouduttiin koronatilanteen 

vuoksi lopettamaan. Yhteiset Lapsemme ry esitti lämpimät kiitoksensa Marinalle pitkään 

jatkuneesta vapaaehtoistyöstä lasten ja nuorten hyväksi. 

Kansainvälinen toiminta 

Yhteiset Lapsemme ry:n kummitoiminta jatkui Kolumbiassa. Kummitoiminnan tavoitteena on 

antaa mahdollisuuksia parempaan elämään ja tukea vaikeissa oloissa elävien lasten osallistumis- 

ja vaikutusmahdollisuuksia. Yhdistyksen joulukeräys suunnattiin vuonna 2020 Kolumbian 

kummikohteeseen, ja toimintavuoden aikana kerättyjä varoja suunnattiin koronatilanteen vuoksi 

muun muassa perheiden ruoka-apuun. 

Hankkeet 

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta 

Yhdessä matkalla – tukiperheestä voimaa yksintulleen nuoren kotoutumiseen -hankkeessa (STEA) 

toteutetaan tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa ilman huoltajaa alaikäisinä tulleille 

turvapaikanhakijataustaisille lapsille ja nuorille. Vuoden 2020 tammikuussa toimintansa päätti ja 

siitä raportoi myös Vierellä – tukihenkilö tai tukiperhe yksintulleen pakolaisnuoren vierellä kulkijana 

-hanke, joka toimi vuoden 2019 Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustuksella. 

Keväällä 2020 kehitimme poikkeusolojen myötä etäkaveritoimintamallin ja verkkokoulutuksen. 

Samalla koulutuksella oli mahdollista kouluttautua myös suoraan tukiperheeksi tai tukihenkilöksi. 

Etäkaveritoimintaan ilmoittautui hyvin vapaaehtoisia, mutta nuoret eivät lopulta innostuneet vain 

etänä tapahtuvasta yhteydenpidosta. Niinpä päädyimme lakkauttamaan etäkaveritoiminnan, 

mutta jatkoimme tukiperheiden ja tukihenkilöiden kouluttamista verkossa.  

Verkkokoulutuksen ansiosta onnistuimme jatkamaan tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan 

järjestämistä koko vuoden lähes normaaliin tapaan, kuitenkin niin, että tukisuhteet aloitettiin 

pääosin ulkotiloissa ja haastattelut toteutettiin etäyhteydellä. Alkuvuodesta koulutusmateriaalit 

käännettiin myös englanniksi, mikä lisäsi toiminnan saavutettavuutta suomea vähemmän 

puhuville.  

Vuonna 2020 järjestimme yhden lähikoulutuksen (6 osallistujaa), johon kuului myös tukiperheiden 

lasten koulutus (2 osallistujaa). Lisäksi koulutimme verkkokoulutuksella vapaaehtoisia 

huhtikuusta joulukuuhun. Yhteensä koulutuksen suoritti loppuun saakka 39 aikuista 

vapaaehtoista (27 tukiperhettä tai tukihenkilöä). Tukisuhteita aloitettiin 22 ja viisi tukisuhdetta 
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päättyi. Vuoden lopussa tukisuhteita oli toiminnassa 32, joissa oli 46 vapaaehtoista ja 51 

tukiperheiden lasta. Vuonna 2020 tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan piirissä oli yhteensä 58 

aktiivista vapaaehtoista, joilla oli 55 lasta. Tukisuhteessa näihin vapaaehtoisiin oli 37 nuorta. 

Lisäksi vuoden lopussa yhdistämistä odotti 16 valmiiksi koulutettua vapaaehtoista ja 25 nuorta. 12 

vapaaehtoisella (6 tukiperhettä) oli koulutusprosessi kesken. 

Vuoden aikana anoimme vapaaehtoisille ja nuorille tukea yksilöllisesti tukisuhteissa heidän 

tarpeensa mukaan. Lisäksi järjestimme kaksi työnohjausta, vapaaehtoisten ja nuorten 

virkistyspäivän Seurasaaressa ja osallistuimme yhdistyksen kaikille vapaaehtoisille järjestettyyn 

Keijo Tahkolahden maagiseen iltaan. Osallistumiskertoja oli yhteensä 42. Vapaaehtoisemme 

saivat myös ilmaislippuja Merimaailma Sea Lifeen (40kpl) ja Sontiainen – balladi koti-ikävästä -

teatteriesitykseen (4kpl). 

Jatkoimme yhteistyötä Espoon ryhmäkodin, Espoon Hirviportin ja Kivenlahden 

perheryhmäkotien, Toivolanmäen perheryhmäkodin ja EHJÄ ry:n jälkihuollon kanssa ja aloitimme 

yhteistyön Vantaalla sijaitsevan Ryhmäkoti Nuorten Isolan sekä Espoon ja Helsingin kaupunkien 

jälkihuollon kanssa. Kaikilta näiltä toimijoilta ohjautui toimintamme nuoria. 

Tukiperhetoiminnasta saatu palaute nuorilta, vapaaehtoisilta ja yhteistyökumppaneilta on ollut 

erittäin myönteistä. Toiminnan ansiosta nuoret kokevat kuuluvansa enemmän tänne, 

ymmärtävänsä paremmin suomalaista kulttuuria, heidän mielialansa on parempi ja he kokevat 

olevansa hyväksytympiä. 86 % nuorista kertoo, että tukiperheen aikuiset tai tukihenkilö ovat 

heille tärkeitä ja 14 %:lle he ovat erittäin tärkeitä. 

Christa Heikkilän (2021) opinnäytetyö tuo esille, että alaikäisyksiköiden työntekijät näkevät 

tukiperhetoiminnan täydentävän alaikäisyksiköiden palveluita sellaisella toiminnalla, jota yksiköt 

eivät voi tarjota. Toiminta nähdään luotettavana, selkeänä ja strukturoituna. 

Yhteistyökumppanien havaintojen mukaan tukiperhe vaikuttaa lasten identiteetin, itsetunnon ja 

omanarvontunnon kehittymiseen. Myös suomen kielen taidon nähtiin kehittyvän nopeammin 

kuin niillä, joilla vapaaehtoista tukiperhettä tai tukihenkilöä ei ole. 

Toimintavuoden aikana tukiperhetoiminnastamme julkaistiin kaksi lehtijuttua, toinen Opettaja-

lehdessä ja toinen Töölöläinen ja Kamppi-Eira-lehdessä. 

Kohdataan kotona -hanke 

Kohdataan kotona -hankkeessa (STEA 2018-2020) kehitettiin alkuvaiheen perhekotoutumismalli 

pakolaisperheiden kanssa tehtävän työn tueksi.  

Alkuvuodesta 2020 hankkeen viimeiset asiakastyöjaksot päättyivät. Hankkeessa suunniteltiin vielä 

ryhmämuotoinen perhekotoutumismalli, mutta koronapandemian vuoksi sitä ei ehditty toteuttaa. 

Syksyllä Vantaan kaupunki yhdessä järjestöjen kanssa aloitti ryhmämuotoisen toiminnan, joka 

jatkuu edelleen. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Turun kaupungin kanssa. 

Perhekotoutumismallin pohjalta työstettiin toimintavuoden aikana kotoutumista tukeva 

Tienoo.fi-sivusto. Sivuston kautta Suomeen muuttaneet saavat tietoa esimerkiksi omista 

oikeuksistaan, yhteiskunnasta, lähialueen palveluista ja vapaa-ajanviettotavoista. 

Tienoon sisältöjen hahmottelu aloitettiin alkuvuodesta. Ensin kategorioita ja sisältöjä ideoitiin ja 

listattiin post-it lapuille työhuoneen oveen. Sivuston ohjelmointi oli aloitettu jo edellisvuoden 
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joulukuussa Kanna Creationsin kanssa, ja vuoden aikana sivustolle päästiin viemään sisältöä. 

Sivustolla oli vuoden lopussa 15 kategoriaa: asuminen, liikenne, opiskelu, työ, viranomaispalvelut, 

suomalainen yhteiskunta ja laki, vapaa-aika, harrastukset, terveys, hätätilanteet, vammaisten 

palvelut, lapsiperheiden palvelut, nuoret, neuvontapalvelut ja ohjevideot. Kieliversioita tehtiin 

kuusi: suomi, englanti, arabia, (Kongon) swahili, espanja ja ranska. Tienoossa on sekä kaikille 

maahanmuuttajille suunnattu valtakunnallinen versio että Vantaan ja Jyväskylän kaupungeille 

tehdyt paikalliset versiot. Vantaa ja Jyväskylä olivat vuoden 2020 tärkeimmät yhteistyökumppanit. 

Yhteistyötä tehtiin myös useiden järjestöjen kanssa.  

Perhekotoutumismalli ja Tienoo.fi-sivusto julkaistiin elokuun lopussa julkaisuwebinaarissa. 

Koronapandemian vuoksi seminaari vaihtui webinaariksi, mutta verkon välityksellä saimme 

runsaasti osallistujia ympäri Suomen, aina pohjoisinta Lappia myöten. Osallistujia oli kaiken 

kaikkiaan noin 120. Palaute sekä webinaarista, että hankkeen tuotoksista oli hyvää ja useat 

kunnat olivat kiinnostuneita yhteistyöstä. Samalla julkaistiin hankkeen käsikirja, josta kuntien 

työntekijät voivat saada helposti ideoita ja vinkkejä työnsä tueksi.  

Viestinnällisesti vuosi 2020 oli työntäyteinen, sillä Tienoo pyrittiin saamaan hyvin laajasti käyttöön 

ympäri Suomen. Julkaisuwebinaaria markkinoitiin etenkin kiintiöpakolaisia vastaanottaville 

kunnille ja muille kotoutumistoimijoille. Julkaisuwebinaarin jälkeen Tienoota markkinoitiin 

runsaasti sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse, Yhteiset Lapsemme ry:n uutiskirjeissä sekä 

etätapaamisissa ja webinaareissa.  Markkinointia on tehty sekä maahan muuttaneille, että heidän 

kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Kotoutumistoimijoiden välittämä tieto Tienoo.fi-

sivustosta maahanmuuttajakäyttäjille on ollut erityisen toimivaa. Tienoon käyttäjämarkkinointiin 

tehtiin myös mainosvideo, jota on jaettu sosiaalisessa mediassa. Koronapandemian vuoksi 

esimerkiksi Tienoon esittelyä pop-up-pisteissä ei voitu toteuttaa. Tienoon käyttöä seurattiin 

aktiivisesti Google Analyticsillä ja julkaisusta vuoden loppuun kävijöitä oli 3584. 

Tienoon käyttäjätestauksia järjestettiin kolme: Vantaan aikuisopiston luku- ja kirjoitustaidon 

opiskelijoille, Suomen Diakoniaopiston VALMA-opiskelijoille ja lisäksi Jyväskylän kaupungin 

kokoaman ryhmän kanssa. Testaukset oli määrä toteuttaa jo keväällä ennen julkaisua, mutta 

koronapandemian vuoksi testaukset siirtyivät syksyyn. Käyttäjätestausten ja Google Analyticsista 

kerätyn datan perusteella Tienooseen on tehty muutoksia ja parannuksia.  

Vuoden aikana yksi hankesuunnittelija siirtyi toisiin tehtäviin ja tilalle rekrytoitiin uudenlaista 

osaamista. Tiimistä tuli moniammatillisempi ja uuden hankesuunnittelijan avulla sivustolle 

tuotettiin ohjevideoita muun muassa Google Mapsin ja Translaten sekä verkkopankin käyttöön. 

Kolmen työntekijän lisäksi mukana oli harjoittelijoita, vapaaehtoisia ja työkokeilijoita, jotka 

osallistuivat esimerkiksi käännöksiin, videoiden äänityksiin ja viestintään. 

Paikka auki –hanke 

Yhteiset Lapsemme ry sai ensimmäisen kerran rahoitusta STEA:n Paikka auki –ohjelmasta, jonka 

avulla järjestö on voinut palkata nuoren työntekijän toimistotehtäviin. Järjestötyöntekijä aloitti 

tehtävässään elokuussa. Hänen työtehtäviinsä kuului toimiston, yleistoiminnan ja hankkeiden 

tukipalvelu- ja kehittämistehtäviä sekä viestintään liittyviä työtehtäviä. 
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Taide- ja kulttuurihankkeet 

Elämä kädessä -näytelmäprojekti 

Elämä kädessä -näytelmä projektia jatkettiin toimintavuoden aikana. Birgit Tapaninen Baltzarin 

ohjaamassa projektissa 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. Tanssien koreografiat on tehnyt ja harjoittanut Wilkie Chiu ja 

apulaisohjaajana toimi Vincent Weckström. Näytelmän valo- ja äänisuunnittelusta vastasivat 

Hanna Lehtinen ja Mathias Lindy.  

Elämä kädessä -näytelmän piti saada ensi-iltansa maaliskuussa Teatteri Avoimissa Ovissa. 

Koronapandemia sulki kuitenkin teatterit vain puolitoista viikkoa ennen ensi-iltaa. Keväälle 

suunnitellut yleisöesitykset sekä koululaisnäytökset, yhteensä 6 esitystä, peruuntuivat. 

Näytelmän harjoituksia jatkettiin elokuussa Helsingin Narrin näyttämöllä ja Ruoholahden 

nuorisotalossa sekä yhdistyksen toimistolla. Näytelmä- ja tanssiharjoituksia pidettiin yhteensä 37 

kertaa sekä 2 kuvauskertaa ja kaksi viikonlopputapaamista. Lopulta Elämä kädessä -näytelmän 

valmistaneet nuoret pääsivät lavalle. Lokakuussa Teatteri Avoimissa Ovissa nähtiin kolme 

loppuunmyytyä esitystä (15.10, 16.10. ja 17.10), joissa oli yhteensä 210 katsojaa. Narrin näyttämölle 

sovitut kaksi koululaisesitystä ja Tryckeri Teatterin yleisöesitys Karjaalla jouduttiin peruuttamaan 

työryhmän korona-altistumisen takia.  

Elämä kädessä -näytelmästä kerättiin palautetta sekä teatteriyleisöltä että ryhmässä mukana 

olleilta nuorilta. Yleisöltä saadun palautteen perusteella näytelmä edisti katsojien tietoisuutta 

nuorten elämästä, kokemuksista, ajatuksista, arvoista ja kasvamisen kipupisteistä. Näytelmän 

sanomaa pidettiin ajankohtaisena ja sen merkitystä tärkeänä vanhemmille, kasvattajille, 

opetusalan päättäjille ja nuorille itselleen. Näytelmän musiikki-, laulu- ja tanssiesitykset saivat 

myös kiitosta.  

Elämä kädessä -ryhmän nuorilta saadun palautteen perusteella projekti edisti oman identiteetin 

ja minuuden löytämistä ja vahvistumistumista. Näytelmän esityksissä nuoret kertoivat 

kohdanneensa itsensä uudella tavalla voimaantuneina sekä saaneensa oman viestinsä laajemmin 

kuuluviin.  

Toimintavuoteen liittyneen epävarmuuden ja koululaisnäytösten peruuntumisen takia Elämä 

kädessä -näytelmä päätettiin kuvata, jotta sitä on mahdollista levittää myöhemmin laajemmalle 

yleisölle. Kuvaukset aloitettiin marraskuussa, ja niitä jatketaan vielä vuoden 2021 puolella.  

Gypsy Runway -muotinäytös 

Desiree Baltzarin suunnittelma ja ohjaama Gypsy Runway -muotinäytös järjestettiin 6.2. 

Kulttuurikeskus Caisan salissa Helsingissä. Näytöksessä esiteltiin Suomen romanien 

vaatekulttuuria eri aikakausina sekä nähtiin upeita tanssi- ja lauluesityksiä.  
 
Näytöksessä oli malleina Tiia Maria Saari, Juri Silvennoinen, Marko Björs, Manuela Bosco, Hanna 
Marsh, Sofia Tapaninen, Julia Silverio, Larissa Saari, Nina-Jasmin Korpi, Jukka Aminoff, Ariel Roos 

ja Noora Geagea. Näytöksen juonsi Jaakko Tapaninen. Kutsuvierasnäytökseen osallistui noin 100 
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henkilöä. Muotinäytös toteutettiin Helsingin kaupungin Kulttuurikeskus Caisan rahoituksella ja 
tuella.   
 

Taide- ja kulttuurihankkeissa oli mukana yhteensä noin 15 vapaaehtoista. 

 

Monikulttuurinen Koti Ilola 

Toimintavuoden aikana jatkettiin 7-paikkaisen Koti Ilolan toimintaa Sipoossa. Ilola tarjoaa 

ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa kulttuurisesti moninaisille lapsille.   

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, lasten henkilökohtaisten asiakassuunnitelmien mukainen 

tavoitteellinen työ ja toiminnan läpinäkyvyys.  Jokaisella lapsella on omaohjaaja ja 

varaomaohjaaja sekä strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma. 

Vuoden aikana Ilolassa oli sijoitettuna yhteensä yksitoista 6—18-vuotiasta lasta, joilla oli 

kulttuurisia siteitä mm. Afrikan ja Lähi-idän maihin sekä romanikulttuuriin. Sijoituksista kolme oli 

maksimissaan yhden kuukauden mittaista kiireellistä arviointijaksoa.  Kaksi lapsista itsenäistyi ja 

he muuttivat Nikkilään Ilolasta tarjottavan jälkihuollon tuen piiriin. Osalla lapsista oli 

supportatiivisissa psykologin tapaamisissa ja osalla tutkimus- ja hoitotapaamisia 

nuorisopsykiatriassa tai erityissairaanhoidossa.  

Koronaviruksen vuoksi osa lapsista oli keväällä ja syksyllä Ilolassa etäopiskelussa. Lasten saamien 

altistusten vuoksi lapsilla oli karanteenijaksoja. Ilolassa kiinnitettiin erityistä huomiota hyvään 

hygieniaan, lasten ohjeistamiseen sekä henkisen rasituksen huomioimiseen. Koronatilanteen niin 

salliessa lapset kävivät peruskoulua ja opiskelivat ammattikouluissa lähikunnissa. Harrastuksina 

lapsilla olivat yleisurheilu, kuntosaliharjoittelu ja nuorisotalon toimintaan osallistuminen.  

Alkukesästä paikallinen kulttuuritalo Lilla Villan tarjosi Ilolan lapsille mahdollisuuden ohjatusti 

puutarhapenkkien maalaamiseen. Kesällä järjestettiin pieniä retkiä lähialueille, kuten 

ulkoilualueille ja strutsitilalle. Ilolassa järjestettiin kalenterivuoden mukaisia juhlia, lasten 

syntymäpäiviä ja kesäjuhlat ulkona, johon osallistui myös Ilolasta itsenäistyneitä nuoria 

perheineen monien vuosien takaa.  

Keväällä pihalle hankittiin kasvatuslaatikoita ja perustettiin kasvimaa lasten kanssa, pystytettiin 

trampoliini ja aloitettiin piha-alueen kunnostuksen suunnittelu. Kiinteistön märkätilojen remontin 

suunnittelusta pyydettiin tarjous. 

Ilola sai avustuksia joululahjoihin ja harrastus- sekä vapaa-ajan toimintaan säätiöiltä paikallisilta 

yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.  

Ilolan henkilökunnassa tapahtui muutoksia yöhoitajan ja ohjaajan toimissa. Vakituiseksi 

yöhoitajaksi valittiin sosiaalikasvattaja. Ilolassa oli sosionomiopiskelija harjoittelussa keväällä. 

Toimintasuunnitelman mukaisesti työryhmäpäivinä ja työnohjauksissa kiinnitettiin 

erityishuomiota ammatillisuuden kehittymiseen ja työryhmän jaksamiseen.  Työryhmän 
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työnohjaajana jatkoi sama työnohjaaja.  Henkilökunta osallistui HDL:n Psykotraumatologian 

keskuksen järjestämään koulutukseen pakolaisuuden traumoista. Lisäksi henkilökuntaa osallistui 

myös seksuaalisuus sijaishuollossa koulutukseen ja lääkehoidon koulutukseen. 

Medianäkyvyyttä pyrittiin lisäämään Instagramin käytöllä sekä blogikirjoituksella. Socfinderin 

päivitykset tehtiin ajantasaisesti.  

 

Talous, hallinto ja henkilökunta 

Hallitus ja työvaliokunta 

 

Vuonna 2020 hallituksen puheenjohtajana toimi Eva Biaudet, varapuheenjohtajana Kitte 

Marttinen ja muina varsinaisina jäseninä Pekka Iivonen, Nina Keres, Harri Junttila, Merja Tikkanen, 

Kristiina Ikonen. Hallituksen varajäseninä toimivat Kari Jagt, Essi Lindberg, Merja Svensk, Meron 

Heiro, Muluken Cederborg ja Iida Markkanen. Hallituksen esittelijänä toimi toiminnanjohtaja 

Markus Söderlund sihteerinä toimi Irma Marttinen.  Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan 

kertaa. Huhtikuusta alkaen hallitus kokoontui etäyhteyden välityksellä.  

 

Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Eva Biaudet, varapuheenjohtaja Kitte 

Marttinen sekä jäsenet Essi Lindberg, Pekka Iivonen ja Markus Söderlund. Työvaliokunta piti 

vuoden aikana kaksi kokousta. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin koronatilanteen vuoksi vasta 24.8.2020 ja 

syyskokous 19.10.2020. Yhdistyksen sääntöjä muutettiin, jotta jatkossa myös etävuosikokoukset 

olisivat mahdollisia. Vuoden aikana pidettiin kolme strategiatyöpajaa, joiden lopputuloksena 

hallitus hyväksyi uuden strategian vuosille 2021-2023. 

Kirjanpito ja tilintarkastajat 

Tilintarkastajina toimivat Pentti Lavanko (HT) ja Päivi Sten (HT). Varatilintarkastajina toimivat 

Timo Helle (KHT) ja Nicolina Mickelsson (KHT). Kirjanpidosta vastasi Tilitoimisto Tommi Ranta Oy. 

Henkilökunta 

Yhdistyksen henkilöstön määrä toimintavuonna oli keskimäärin 20. 

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Markus Söderlund, talouskoordinaattorina Riikka Silen, 

viestintäpäällikkönä Irma Marttinen, adoptiokuraattorina Anja Wikstedt, adoptiotoiminnan 

suunnittelijana Martha Vuori, Ole rohkea ja reilu -toiminnan vs. koordinaattorina Marjukka 

Rauhala (Anna-Kaisa Cronstedtin perhevapaan sijaisuus), Hanna-Leena Ylönen palasi 

vanhempainvapaalta Ole rohkea ja reilu –toiminnan suunnittelijaksi 10.2. Helena Korpelan 

määräaikainen työsuhde Ole rohkea ja reilu –toiminnassa päättyi 31.7. Helena Korpela ja Vilma 

Pimenoff toimivat tuntityöntekijöinä Ole rohkea ja reilu –toiminnan tehtävissä syksyllä 2020. 

Yhdessä matkalla -hankkeen hankepäällikkönä Heini Aaltonen, hankesuunnittelijana Meeri 

Lindroos, Vierellä-hankkeen hankekoordinaattorina toimi 31.1. saakka Martina Dahm. 

Hankepäällikkö Emmi Lainàn ja hankesuunnittelija Jenny Starckin työsuhteet päättyivät 31.12. 

Kohdataan kotona –hankkeen rahoituskauden päättyessä. Kohdataan kotona –hankkeessa 
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hankesuunnittelija Laura Huuskosen työsuhde päättyi huhtikuussa ja uutena 

hankesuunnittelijana aloitti 4.5. Salla Kallio. Desiree Baltzar toimi projektityöntekijänä 28.2. 

saakka. Henrietta Pihlaja aloitti järjestötyöntekijänä 10.8. Paikka auki –ohjelmassa. Lisäksi 

työyhteisössä oli harjoittelijoita, kieliharjoittelijoita ja työkokeilijoita eri toiminnoissa. 

Koronatilanteesta johtuen vuoden aikana voitiin ottaa normaalia pienempi määrä harjoittelijoita. 

Keskustoimistossa työskenneltiin maaliskuusta alkaen pääsääntöisesti etätöissä. 

Koti Ilolan johtajana toimi Pirkko Kokko, ohjaajina Katja Suhonen, Antti Kuronen, Pasi Huovinen, 

Maarit Juvonen 31.8. saakka.  Yöhoitaja Mikko Linsénin työsuhde päättyi maaliskuussa ja 

yöhoitaja Elisa Muhosen syyskuussa. Yöhoitajiksi nimitettiin huhtikuussa Andrea Slotte-Vikström 

ja joulukuussa Glenn Öhman. Ilolassa toimi useita keikkalaisia vakituisen henkilöstön sijaisina 

vapaiden ja lyhytkestoisten poissaolojen aikana. 

Työhyvinvointi 

Henkilökunnan työterveyshuolto on järjestetty Terveystalossa. Työntekijöillä ja tiimeillä on 

halutessaan mahdollisuus osallistua työnohjaukseen ja osa henkilöstöstä käyttää tätä 

mahdollisuutta. Henkilökunnalle annettiin virikeseteleitä. Henkilökunta osallistui oman 

ammattitaidon kehittämistä tukevaan koulutukseen. Yhteisiä virkistyspäiviä ei koronatilanteen 

vuoksi järjestetty. 

Työsuojeluvaltuutettuna 12.5. saakka toimi Anja Wikstedt, 1. varavaltuutettuna Pasi Huovinen ja 2. 

varavaltuutettuna Maarit Juvonen. Työsuojelupäällikkönä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja 

Markus Söderlund. Työsuojelutoimikunta koostui em. henkilöistä ja se käsitteli työsuojeluun 

liittyviä asioita ja kehittämistä. Koko henkilöstö vastasi ulkopuolisen toimijan toteuttamaan 

työhyvinvointikyselyyn joulukuussa. Kyselyn tulokset olivat kaiken kaikkiaan myönteisiä ja niiden 

tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä vuonna 2021. 

Talous 

Vuoden 2020 tilikauden tulos on ylijäämäinen 42.821,60 euroa, mikä on yli 21.000 euroa enemmän 

kuin alun perin budjetoitu talousarvio. Tulokseen vaikutti erityisesti toimintansa lopettaneelta 

Varhaiskasvatussäätiöltä saatu kertalahjoitus. Lahjoitusvarat käytetään säätiön edellyttämällä 

tavalla tulevien toimintavuosien aikana. Positiivisella tuloksella parannetaan yhdistyksen 

omavaraisuusastetta ja oman pääoman tilannetta. Koronavuoden negatiiviset vaikutukset 

järjestön talouteen saatiin pysymään kohtuullisina. 

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. Koti Ilolan toiminta rahoitetaan kuntien maksamilla hoitomaksutuotoilla.  

Yhteiset Lapsemme ry sai myös avustuksia tai apurahoja 7nde Mars -säätiöltä, Niilo Helanderin 

säätiöltä, Krogellin säätiöltä, Sipoon Säästöpankkisäätiöltä, Helsingin kaupungilta sekä työ- ja 

elinkeinoministeriöltä. 
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Toimitilat 

Yhdistyksen toimisto toimi vuokratiloissa Helsingissä osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 

11. Vuokranantajana toimii Urlus-säätiö. Tilat on vuokrattu yhdessä Pesäpuu ry:n ja 

Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry:n kanssa. Monikulttuurinen Koti Ilola Sipoossa toimi 

yhdistyksen omistamassa kiinteistössä. Lisäksi oli vuokrattuna yksi kerhotila Vuosaaresta 

syyskuun loppuun saakka. Tilasta luovuttiin kerhotoiminnan päättymisen vuoksi koronatilanteen 

seurauksena. 

Yhteistyö 

Yhteiset Lapsemme teki toimintavuoden aikana aktiivisesti yhteistyötä useiden 

monikulttuurisuus- ja lastensuojelutoimijoiden kanssa.  Adoptiotoiminnan yhteistyö oli tiivistä 

adoptioneuvonnan, adoptiopalvelunantajien sekä muiden adoptiotoimijoiden kanssa. Yhteiset 

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 (varajäsen Markus Söderlund) ja lastensuojelun 

neuvottelukunnassa (Pirkko Kokko) sekä osallisuuden edistämisen neuvottelukunnassa (Laura 

Huuskonen/Martha Vuori).  

Yhdistyksen edustaja oli mukana myös seuraavien hankkeiden ohjausryhmässä: Kidutettujen 

kuntoutuskeskuksen (HDL) Lasten ja nuorten toiminta (Markus Söderlund), Adoptioperheet ry:n 

mentorihanke (Anja Wikstedt), Lapsen oikeuksien viestintäverkosto (Irma Marttinen, Marjukka 

Rauhala), Paperittomien –verkostossa (Irma Marttinen) ja adoptioverkostossa (Anja Wikstedt, 

Martha Vuori, Markus Söderlund). Lisäksi osallistuttiin Vapaaehtoisen lastensuojelun 

tukihenkilötoiminnan kehittämistyöryhmän toimintaan (Heini Aaltonen) ja Monikulttuuristen 

lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen verkostossa (Laura Huuskonen). 

 

 


