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Yhteiset Lapsemme ry 

Toimintakertomus 2021 

 

Yleistä toimintavuodesta 

Strategiamme 2021-2023 mukaisesti Yhteiset Lapsemme ry on rasismia vastaan toimiva 
ja kulttuurista moninaisuutta puolustava lastenoikeusjärjestö. Unelmamme on, että 
kansainvälinen Suomi on hyvä ja turvallinen kaikille lapsille, ja että lasten oikeudet 
toteutuvat. Vaikutamme tulevaisuuteen verkostomaisesti luovuutta sekä tutkimus- ja 
kokemustietoa hyödyntäen. Keskeisiä toiminatamuotojamme ovat palvelut, hankkeet, 
viestintä ja vaikuttaminen. Toimintamme tukee haavoittuvassa asemassa olevien lasten 
oikeuksien toteutumista myös kansainvälisesti. 

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

·       Rasisminvastainen toiminta ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
·       Kotoutumisen edistäminen 
·       Kansainväliseen adoptioon liittyvä toiminta 
·       Työntekijöiden osaaminen ja hyvinvointi 
 
Tavoitteenamme on ollut luoda hyvän elämän edellytyksiä lapsille, joiden elämässä 
kulttuurinen moninaisuus on läsnä. Yhteiset Lapsemme ry tavoitti toimintavuoden aikana 
tuhansia lapsia, nuoria ja aikuisia, suurin osa tavoitetuista oli lapsia ja nuoria. Jokainen 
näistä kohtaamisista on ollut mahdollisuus rakentaa vahvempaa moninaisuuden ja 
yhdenvertaisuuden ymmärrystä suomalaisten keskuudessa. 

Koronapandemia vaikutti edelleen järjestön kaikkiin toimintoihin ja pandemialla oli myös 
taloudellisia vaikutuksia tuottojen jäätyä ennakoitua pienemmiksi. Suurinta osaa 
toiminnoista voitiin jatkaa, mutta toimintaa jouduttiin toteuttamaan 
pandemiaolosuhteiden mukaisesti. Tämä tarkoitti monien tapahtumien, seminaarien, 
koulutusten ja kokousten järjestämistä verkossa. 

Vuoden 2021 lopussa yhdistykseen kuului 744 jäsentä ja kaksi kunniajäsentä. 
Vapaaehtoisia aikuisia toiminnassa oli mukana noin 408. Vapaaehtoisten määrä lisääntyi 
edelliseen toimintavuoteen verrattuna yli 30:llä. Toimintaan osallistui 4762 henkilöä, joista 
lapsia ja nuoria oli 2804. Viestintämme tavoitti vuoden aikana sosiaalisen median 
kattavuuden huomioiden suoraan yli 163 000 ihmistä, mutta toiminnan laskennallinen 
kattavuus julkaisut ja koulutusmateriaalit huomioiden oli tätä huomattavasi suurempi, 
lähes kymmenkertainen. 

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 ollut läpileikkaavana teemana kaikissa 
toiminnoissamme. 

 

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 vaikuttamistyömme 
vahvistaa järjestömme antirasistisen agendan eteenpäin viemistä.  
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Yhdistyksen viestintää tehtiin sosiaalisessa mediassa, verkossa, uutiskirjeillä, 
julkaisemalla Yhteiset Lapsemme -lehteä ja järjestämällä viestintäkampanjoita. 
Viestinnän tuloksellisuutta edisti tavoitteellinen yhteistyö eri toimintojen työntekijöiden, 
vapaaehtoisten ja yhteistyökumppanien kanssa.  Viestintä oli sisällöltään osallistavaa, 
kirjoittajina esimerkiksi oli maahan muuttaneita, nuoria ja myös lapsia. Viestintää tehtiin 
myös tuloksellisesti yhteistyöverkostoissa osana laajempaa kampanjointia.  

Sosiaalinen media ja kampanjat 

Sosiaalisen median sisältöjä kehitettiin, monikielisyyteen kiinnitettiin huomiota ja 
postausten määrää ja Instagram-stooreja lisättiin. Instagramiin otettiin uutena toimintona 
käyttöön Linktree, joka mahdollisti linkkien jakamisen tilin profiilissa. Instagramin merkitys 
somekanavana kasvoi erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Sosiaalisen median 
uusia seuraajia saimme yhteensä 933 (seuraajia yht. 6177).  

Vuoden aikana järjestimme kaksi viestintäkampanjaa sosiaalisessa mediassa (Startti 
rasisminvastaiseen viikkoon –kampanja, Koulunaloitus-kampanja) ja olimme mukana 
omalla media-aineistollamme (näkökulmat, linkit opetusaineistoihin) Olen antirasisti -
kampanjassa ja Lapsen oikeuksien viikon kampanjassa. Rasisminvastaisen viikon 
kampanja valmistettiin nuorten verkkokeskustelun pohjalta. Kampanjat lisäsivät 
sosiaalisen median kattavuutta, sivulla vierailuja ja seuraajia. Olen antirasisti -kampanja 
nosti FB-kattavuutta 60,7 %:ia ja Lapsen oikeuksien viikko 83,1 %:ia. Sosiaalisen median 
kokonaiskattavuus oli Facebookissa 94950 ja Instagramissa 6070.    

Sosiaalisen median suunnitelma päivitettiin ja siihen lisättiin vihapuheen hallintaa 
sosiaalisessa mediassa käsittelevä osuus.   

Yhteiset Lapsemme -lehti 

Yhteiset Lapsemme -lehden teemat ja sisällöt ideoitiin työryhmässä ja monet kirjoittajista 
olivat vapaaehtoisia. Lehdessä oli sekä kirjoittajina että haastateltavina maahan 
muuttaneita, adoptoituja ja POC-taustaisia nuoria aikuisia. Yhteiset Lapsemme -lehti 
julkaistiin neljä kertaa ja sen painos oli 1 000 kappaletta (lukijoita keskimäärin 2-4 per lehti 
eli printtilehdet tavoittivat noin 8000-16 000 lukijaa). Lehti postitettiin jäsenille ja noin 170 
julkiselle yhteisölle sekä julkaistiin näköislehtenä Issuu.com -alustalla. Yhteiset 
Lapsemme -lehti on Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtiliitto KULTTI ry:n jäsen ja se on 
myynnissä Rosebud Citycenter -kirjakaupassa. Viestintäkyselyn perusteella yhdistyksen 
lehti on edelleen tärkeä viestinnän kanava.  

Yhteiset Lapsemme -lehti oli esittelyssä Helsingin Kirjamessuilla Kultti ry:n osastolla. 
Kirjamessuilla järjestimme Representaatiot ja rasismi nykykirjallisuudessa -keskustelun 
POC-lukupiirin kanssa. Keskustelusta julkaistiin tallenne Kultti ry:n sivustolla.  

Verkkosivut, blogit ja uutiskirje 

Yhteiset Lapsemme -verkkosivuja päivitettiin säännöllisesti. Google Analyticsin mukaan 
verkkosivulla oli käyntejä 60183 määrä (vuodesta 2020 lisäys lähes 10 000). Sivuilla 
julkaistiin verkkoartikkeleita ja blogeja yhteensä 27 sekä tiedotteita tapahtumista ja 
toiminnasta.  

Yhteiset Lapsemme –uutiskirje lähetettiin 11 kertaa 433 tilaajalla (uusia 85). Uutiskirje 
julkaistiin myös verkkosivuilla ja jaettiin sosiaalisessa mediassa. Uutiskirje tavoitti tilaajat 
lähes 100-prosenttisesti ja sen avasi kokonaan keskimäärin joka toinen. Uutiskirjeissä 
viestittiin ajankohtaisista kuulumisista, koulutuksista ja tilaisuuksista.  

Yhdistyksen toimintaa ja tuloksia teimme paremmin näkyviksi julkaisemalla painetun 
vuosikertomuksen, jossa oli valokuvia, tunnuslukuja sekä keskeisimmät tiedot edellisen 
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vuoden toiminnasta. Vuosikertomusta jaettiin uusille jäsenille, vierailujen yhteydessä 
sekä messuilla.  

Vaikuttamistyö ja lausunnot 

Vaikuttamistyössä edistimme lausunnoilla ja kannanotoilla lapsen oikeuksien 
toteutumista ja hyvän kotoutumisen turvaamista. Lapsen oikeuksien viestintäverkoston 
kanssa otimme kantaa lapsen oikeudesta hyvään kohteluun. Valmistimme lapsiin 
kohdistuvaan rasismiin liittyvän kohdan kannanotossa. Annoimme lausunnot työ- ja 
elinkeinoministeriölle Kotoutumisen edistämiseksi sekä sisäministeriölle koskien 
kansalaisuuslain muutosta. Osallistuimme Lupa elää -kansalaisaloitteen tukemiseen 
3000 paperittoman (n. 300 lapsiperhettä) aseman virallistamiseksi.  

Toiminnanjohtajaamme haastateltiin BBC:lle Afrikan tähti pelistä syntyneen julkisen 
keskustelun takia. 

Valtakunnallisilla Lastensuojelupäivillä 4.-5.10. olimme mukana omalla ständillä, 
järjestimme kilpailun “Onko työyhteisö antirasistinen?” ja esittelimme toimintaamme – 
erityisesti Koti Ilolaa. Viestintä- ja vaikuttamistyössä pandemian vaikutukset näkyivät 
edelleen yleisötapahtumien ja messujen peruuntumisena, minkä seurauksena 
näkyvyyden saaminen muualla kuin verkossa oli vaikeaa. Yleisötapahtumissa on 
tavallisesti saatu medianäkyvyyttä sekä kontaktia toiminnasta kiinnostuneisiin, uusiin 
jäseniin ja vapaaehtoisiin.  

Graafisen ilmeen ja logon uudistaminen 

Yhteiset Lapsemme ry:n graafisen ilmeen uudistaminen oli pitkäjänteinen ja aikaa vaativa 
prosessi, johon osallistui hallituksen jäseniä ja työntekijöitä. Prosessin aloituksesi pidettiin 
20.4. brändityöpaja, jossa oli mukana graafisen ilmeen suunnittelijaksi valittu Kathleen 
Diémé. Uusi ilme valmistui ja otettiin käyttöön loppuvuodesta 2021. 

 

Tapahtumat 

Yhteiset Lapsemme ry:n vaikuttamistyössä lapsen oikeuksia, yhdenvertaisuutta ja 
antirasismia edistäviä tapahtumia järjestettiin kolme. Startti rasisminvastaiseen viikkoon – 
verkkokeskustelu 15.3. avasi rasisminvastaisen viikon. Keskustelu oli suunnattu 
peruskoulun yläkouluihin ja siihen osallistui noin 400 oppilasta, jotka kuuntelivat 
keskustelun tallenteen. Keskustelun teemoina oli rasismista puhumisen tärkeys, 
identiteetti, rakenteellinen rasismi nuorten arjessa ja unelmien tulevaisuus. 
Keskustelijoina nuoria vaikuttajia ja taiteilijoita: saamelainen taiteentekijä Pinja Pieski, 
romanikulttuurin ohjaaja Dimitri Lindgren, rap-artisti NaharY ja toimittaja kasvatustieteilijä 
Alice Jäske. Juontajina toimivat Naomi ja Wanda Holopainen.  

Helsingin Kirjamessuilla järjestettiin keskustelutilaisuus Kultti ry:n lavalla 31.10. 
Keskustelun teemana oli representaatiot ja rasismi nykykirjallisuudessa. Keskustelijoina 
olivat POC-lukupiirin perustajat Terí Zambrano ja Aracelis Correa, ja haastattelijana toimi 
Alice Jäske. Messuyleisöstä kerääntyi osallistujia lavan ympärille noin 30 ja keskustelun 
tallenne sai laajan levityksen Kultti ry:n sivuilla.  

Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Keskustakirjasto Oodissa järjestettiin juhlatapahtuma. 
Ohjelmassa oli musiikkiesityksiä, Hyvän kohtelun puun -rakentamista, Ole rohkea ja reilu 
-työpajoja ja tietoa lapsen oikeuksista. Tapahtumaan osallistui noin 250-300 lasta ja 
aikuista. Osallistujien joukko oli kulttuurisesti ja kielellisesti hyvin moninainen. 
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Ole rohkea ja reilu – Rasisminvastainen kasvatustoiminta 

Ole rohkea ja reilu – uskalla välittää!® -toiminnassa koulutetaan vapaaehtoisia, 
kasvatusalan ammattilaisia ja opiskelijoita ohjaamaan moninaisuuden arvostusta lisääviä, 
puuttumisen ja välittämisen taitoja opettavia, taidelähtöisiä toiminnallisia työpajoja. 
Työpajoja ohjataan päiväkodeissa, kouluissa, tapahtumissa ja vapaa-ajan ryhmissä. 
Työpajat ovat tilaajalle maksuttomia. Toimintaan kuluu myös muuta rasisminvastaista 
vaikuttamistyötä, kuten viestintää ja aikuisten moninaisuuskoulutuksia.  

Vuoden 2021 lopussa Ole rohkea ja reilu -toiminnan vapaaehtoisrekisterissä oli 167 
henkilöä, joista vuoden aikana toiminnassa aktiivisesti oli mukana 39 vapaaehtoista.  

Kouluttamamme vapaaehtoiset, ammattilaiset ja opiskelijat sekä Ole rohkea ja reilu -
toiminnan työntekijät ohjasivat yhteensä 40 Ole rohkea ja reilu -lasten ja nuorten 
työpajaa ja niissä oli yhteensä 1344 osallistujaa. Työpajoja ohjattiin pääsääntöisesti etänä. 
Osassa etätyöpajoista oli mukana useampi lapsiryhmä samaa aikaa linjoilla. Leikin ja 
liikkeen -työpajasta ja nuorten työpajan pohjalta luotiin uudet etätyöpajamallit. Ole 
rohkea ja reilu -työpajat saivat palautteessa yleisarvosanaksi 4,1 asteikolla 1–5. Lasten ja 
nuorten työpajoista saadun palautteen mukaan työpajatoiminta käsitteli lasten kannalta 
olennaisia teemoja, työpajat innostivat jatkamaan aiheen käsittelemistä ja työpajoilla oli 
vaikutusta lasten ja nuorten arkeen.  

Opetusaineistoamme tilattiin 177 kertaa ja aineistomme tavoitti 2520 lasta ja nuorta. 
Otimme alkuvuodesta käyttöön musiikkityöpajan, joka osittain ohjataan videon 
välityksellä ja osittain päiväkodin henkilöstön ohjaamana paikan päällä päiväkodissa. 
Musiikkityöpaja oli suosituin aineistomme ja työpajamme. Koostimme 
opetusaineistomme pohjalta materiaalipaketin, joka Helsingin kaupungin 
Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman (MAKE-hanke) ja 
Espoon kaupungin Yhdenvertainen ja vastuullinen globaalikansalaisen polku -hankkeen 
kautta jaettiin varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstön saataville. Opetusaineisto oli 
esillä myös globaalikasvatus.fi-sivustolla. 

Koulutimme 15 uutta vapaaehtoista Ole rohkea ja reilu -ohjaajaa. Koulutus pidettiin 
osittain etänä ja osittain Yhteiset Lapsemme ry:n toimistolla. Palautekyselyn perusteella 
vapaaehtoisten koulutukseen osallistuneet olivat hyvin tyytyväisiä koulutukseen. 
Yleisarvosanan keskiarvo oli 4,7 (asteikolla 1–5) ja kaikki koulutukseen osallistuneet 
ilmoittavat suosittelevansa koulutusta. Palautteessa osallistujat kertovat oppineensa 
rasismista käsitteenä ja ilmiönä, saaneensa keinoja käsitellä kulttuurista moninaisuutta, 
rasismia ja ennakkoluuloja lasten ja nuorten kanssa.  

Järjestimme vuoden aikana 10 koulutusta lasten ja nuorten kanssa toimiville 
ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville. Koulutimme yhteensä 151 lasten ja nuorten 
kanssa toimivaa ammattilaista ja ammattiin opiskelevaa. Pidimme kaikki koulutukset 
etäyhteydellä. Palautekyselyn mukaan osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuksiin. 
Koulutusten yleisarvosanan keskiarvo oli 4 (asteikolla 1–5). Osallistujat arvioivat 
koulutuksella olevan hyötyä omissa opinnoissaan ja/tai työssään ja kaikki 
palautekyselyyn vastanneet ilmoittivat oppineensa koulutuksessa uutta rasismista ja 
antirasistisesta kasvatuksesta. Pidimme 4 aikuisten moninaisuuskoulutusta ja osallistujia 
näissä koulutuksissa oli yhteensä 30. Koulutimme 9 moninaisuuskoulutuksen ohjaajaa. 

Toiminnassa oli vuoden aikana mukana 5 opiskelijaa, joista kaksi oli työharjoittelussa, 
kaksi teki projektiopintoihin liittyviä kokonaisuuksia ja yksi opiskelija osallistui tapahtumiin 
ja koulutuksiin. Lisäksi Plan Suomen nuoret vapaaehtoiset sekä Diak 
Ammattikorkeakoulun opiskelijat tutustuivat Ole rohkea ja reilu -toimintaan. 
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Vuoden aikana vapaaehtoisille järjestettiin kevätjuhla ja lisäkoulutus etätyöpajojen 
ohjaamiseen. Jouduimme pahenevan pandemiatilanteen takia perumaan vapaaehtoisten 
joulujuhlan. Muistimme vapaaehtoisiamme postitse jouluviestillä. Kevätjuhlaan ja 
lisäkoulutukseen osallistui yhteensä 22 vapaaehtoista. 

Vuoden 2021 osalta markkinointitapahtumat jäivät vähäiseksi koronapandemian takia. 
Maaliskuussa, rasisminvastaisella viikolla järjestettiin Startti rasisminvastaiseen viikkoon -
tapahtuma, jossa oli noin 300 osallistujaa. Kevään aikana osallistuimme Social action and 
participation -paneelikeskusteluun ja ”Se ei ole rakettitiedettä – kuinka vahvistaa lapsen 
näköistä osallisuutta” -julkaisutilaisuuden keskusteluun. Marraskuussa järjestetyssä 
Lapsen oikeuksien päivän tapahtumassa oli ohjelmassa myös Ole rohkea ja reilu -
työpajoja.  

Ole rohkea ja reilu –toimintaa esiteltiin keskusliiton Pienten lasten turvallinen osallisuus -
julkaisussa, Diakonia Ammattikorkeakoulun blogissa ja Suomen Lastenhoitoalan Liiton 
SLALLI-lehdessä. 

 

Rohkeasti ja reilusti kasvatustyössä -hanke 

Yhteiset Lapsemme ry:n Ole rohkea ja reilu® -toiminta järjesti vuoden 2021 aikana 
oikeusministeriön rahoittaman Rohkeasti ja reilusti kasvatustyössä -hankkeen, jonka 
aikana järjestettiin varhaiskasvattajille suunnattuja toiminnallisia 
verkkokoulutuskokonaisuuksia rasismista ja sen vähentämisestä pienten lasten arjessa. 
Kaksiosaisia koulutuksia oli vuoden aikana viisi, ja niihin osallistui 56 kasvatusalan 
ammattilaista. Koulutuskokonaisuus jää osaksi Ole rohkea ja reilu -toimintaa.  

Hankkeessa järjestetyn koulutuskokonaisuuden tarkoituksena oli selkiyttää 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan käsitystä omasta identiteetistä, etuoikeuksista ja 
ennakkoluuloista, ja sen myötä auttaa vähentämään omien ennakkoluulojen vaikutusta ja 
rakenteellisen rasismin ylläpitoa omissa toimintamalleissa, puheessa, esimerkeissä ja 
oletuksissa. Tavoitteena oli edesauttaa lasten yhdenvertaista osallisuutta ja rakentaa 
moninaisuutta arvostavaa varhaiskasvatusympäristöä. Koulutus auttaa tunnistamaan 
rasistiset tilanteet ja puuttumaan niihin, sekä antaa välineitä aiheen käsittelemiseen 
lasten kanssa.  

Koulutuskokonaisuus koostui kahdesta kolmen tunnin kestoisesta toiminnallisesta 
koulutuskerrasta, itseopiskeltavista videomateriaaleista ja koulutuskertojen väliin 
sijoittuvasta pohdinta- ja havainnointitehtävästä. Lisäksi osallistujat saivat käyttöönsä 
kahden moninaisuutta ja ystävyyttä käsittelevän Ole rohkea ja reilu -työpajan materiaalit. 
Hankkeen aikana kirjoitettiin Rasismista, etnisyydestä ja ihonväristä puhuminen pienten 
lasten kanssa -opas, joka löytyy nettisivuiltamme. 

Rohkeasti ja reilusti kasvatustyössä -hankkeen välitön kohderyhmä oli 
varhaiskasvatusalan työntekijät ja välillinen kohderyhmä koulutukseen osallistuneiden 
kasvattajien työyhteisö ja heidän varhaiskasvatusyksikköjensä lapset. Hankkeen aikana 
koulutukseen osallistuneiden määrä oli 56. Koulutusmateriaalien kautta tavoitettiin 
arviolta 150 henkilöä. Varhaiskasvatusyksiköiden lapsia tavoitettiin ammattilaisten kautta 
arviolta noin 1000. 
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Adoptiotoiminta 

Adoptiokuraattorin palvelut 

Vuonna 2021 adoptiokuraattori sai 190 yhteydenottoa. Suurin osa yhteydenottajista oli 
adoptiovanhempia (96) ja adoptionhakijoita (67). Muut yhteydenotot tulivat adoptoiduilta 
ja ammattilaisilta. Adoptiokuraattorilla oli myös henkilökohtaisia tapaamisia Teams-
etäyhteydellä. Yhteydenottajilla oli mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun tai 
viestittelyyn itselleen sopivana ajankohtana. Tukea oli saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.  

Adoptiovanhempien yhteydenottojen aiheita olivat mm. murrosiän tilanteet, tukea 
ammattiavun tai vertaistuen löytämiseen, alkuajat kotona, huostaanotto, rasismi ja 
koulukiusaaminen, taustasta puhuminen lapsen kanssa. Hakijoiden yhteydenotot liittyivät 
omaan tilanteeseen ja mahdollisuuksiin, adoptioneuvontaan ja adoptiolupaan sekä 
pitkään ja epävarmaan odotukseen. Adoptoitujen kanssa käytiin keskusteluja taustasta, 
avun hakemisesta ja vertaistuen tarpeesta. Ammattilaisten yhteydenotot koskivat 
perheille tai adoptoiduille sopivan tuen löytämistä.  

Adoptionkuraattoritoiminnan ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa. Ohjausryhmään 
kuuluivat adoptiokuraattori Anja Wikstedtin, toiminnanjohtaja Markus Söderlundin ja 
adoptiotoiminnan suunnittelija Martha Vuoren lisäksi edustajat Interpedia ry:stä, 
Pelastakaa Lapset ry:stä, Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmästä sekä Adoptioperheet 
ry:stä.  

Adoptiovalmennuskurssit 

Vuonna 2021 järjestettiin yhdeksän adoptiovalmennuskurssia. Koronatilanteen takia 
kevään kurssit järjestettiin etäyhteyksin Zoomin välityksellä. Heinäkuussa järjestettiin 
kolmen päivän kesäkurssi Espoossa. Syyskauden kurssit olivat Tampereella, 
Korsholmissa (ruotsinkielinen valmennus) sekä Espoossa. Osallistujia oli yhteensä 145. 
Valmennuskurssien ohjaajat olivat tehtävään koulutettuja, ja kaikilla on omakohtainen 
kokemus kansainvälisestä adoptiosta.    

Valmennuskurssien aiheita olivat mm. lasten taustat, omat toiveet ja mahdollisuudet, 
kiintymyssuhteen muodostuminen ja alkuajat kotona, adoptio ja sosiaalinen media, 
eettiset kysymykset sekä ennakkoluulot ja rasismi. Aiheita käsiteltiin yhteisissä 
keskusteluissa ja pienryhmissä ja lisäksi käytettiin pohdintatehtäviä ja tehtiin harjoituksia. 
Kaikilla kursseilla oli adoptioperhevierailu sekä aikuisen adoptoidun vierailu. Osallistujat 
saivat uutta tietoa, mahdollisuuden vertaistukeen, kuulivat omakohtaisista kokemuksista 
ja saivat kattavan määrän kirjallista materiaalia.  

Kurssiohjaajien vuosittain toteutettava kehittämisviikonloppu järjestettiin etäyhteyden 
kautta 16. tammikuuta. Kehittämispäivän aikana suunniteltiin kevätkaudelle sovittujen 
etävalmennuskurssien ohjelmaa sekä toteutumistapaa, ja siihen osallistui 
adoptiokuraattorin ja adoptiotoiminnan suunnittelijan lisäksi yhdeksän kurssiohjaajaa.   

Adoptoidun ääni -podcast 

Vuoden 2021 aikana julkaistiin kuusi uutta podcast-jaksoa, joista kolme oli ruotsinkielistä, 
kaksi englanninkielistä sekä yksi suomenkielinen. Vuoden lopussa jaksoja oli yhteensä 
28. Adoptoidun ääni -podcastin tuottamisesta vastasi adoptiotoiminnan suunnittelija 
Martha Vuori yhdessä 11 aikuisen adoptoidun vapaaehtoisryhmän kanssa. Vapaaehtoiset 
keskustelivat keskenään ja vierailijoiden kanssa tärkeiksi kokemistaan aiheista. 
Äänityksistä vastasi Jiri Hyvönen.  
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Podcastien aiheita olivat mm. lapsuuden ja nuoruuden kokemukset, identiteetti, rasismi, 
juurimatkat, synnyinmaan ja -perheen merkitys, maahanmuuttajaperhe 
adoptioperheenä, adoptoidun elämä USA:ssa, eettiset kysymykset, vaikeista aiheista 
puhuminen, terapiakokemukset, afrohiukset ja unien merkitys.  

Vuoden 2021 maaliskuusta lähtien podcasteja on voitu kuunnella Mixcloud-alustan 
lisäksi myös Spotifyn kautta. Toiminnan alusta lähtien (syksy 2017) kuuntelukertoja on 
ollut yhteensä 8166.  

Adoptiotilaisuudet ja ryhmätoiminta  

19.1. järjestettiin Adoptiolapsen kielenkehitys -etäkoulutus adoptiovanhemmille 
yhteistyössä Edukettu-osuuskunnan kanssa. Kouluttajana toimi S2-kielen opettaja, 
adoptioäiti Noora Friman. Koulutus tarjosi käytännön vinkkejä ja neuvoja kielen 
kehityksen ja koulunkäynnin tukemiseen. Koulutukseen osallistui 25 perhettä.  

30.1. järjestettiin webinaari Synnyinperhe ja sen etsimisen merkitys adoptoidun 
identiteetille. Webinaari koostui tutkija, adoptioäiti Maarit Koskisen luennosta, 
adoptiopalvelunantajien puheenvuorosta jälkipalvelusta sekä paneelista, jossa oli 
mukana päivän puhujien ja adoptiotoiminnan suunnittelija Martha Vuoren lisäksi kolme 
aikuista adoptoitua sekä adoptiokuraattori Anja Wikstedt. Tilaisuus järjestettiin 
yhteistyössä Interpedia ry:n sekä Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän kanssa ja siihen 
osallistui noin 150 henkilöä.  

3.6. järjestettiin Adoptiolapsen kielenkehitys -etäkoulutus adoptionhakijoille sekä 
adoptiotyön ammattilaisille yhteistyössä Edukettu-osuuskunnan ja Noora Frimanin 
kanssa. Koulutus tarjosi käytännön neuvoja hakumatkaa varten sekä siihen, miten tukea 
kielenkehitystä kotiin paluun jälkeen. Tilaisuuteen osallistui 80 perhettä.  

19.8. yhdistys järjesti webinaarin Kansainvälinen adoptio – keskustelua ja kysymyksiä, 
joka liittyi meneillään olevaan kriittiseen keskusteluun menneiden vuosikymmenien 
kansainvälisistä adoptioista Hollannissa, Sveitsissä ja Ruotsissa. Tilaisuuden avasi 
toiminnanjohtaja Markus Söderlund ja sen alkuun kuultiin adoptiokuraattori Anja 
Wikstedtin alustus webinaarin aiheesta. Tilaisuus oli avoin kaikille aiheesta 
kiinnostuneille. Keskustelemaan ja kysymyksiin vastaamaan oli kutsuttu 
adoptiolautakunnan ja adoptiopalvelunantajien edustajat sekä Nina Keres Yhteiset 
Lapsemme ry:n hallituksesta. Webinaarin osallistui noin 150 henkilöä.  

28.9. järjestettiin Adoptiolapsen kielenkehitys -etäkoulutus adoptiovanhemmille 
yhteistyössä Edukettu-osuuskunnan ja Noora Frimanin kanssa. Koulutukseen osallistui 15 
perhettä.  

19.10. ja 26.10. järjestettiin yhteistyössä Interpedia ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa 
kaksiosainen webinaari adoptionhakijoiden ja -perheiden läheisille, mukana oli myös 
hakijoita ja vanhempia. Ensimmäisessä osiossa kuultiin kouluttaja, adoptioäiti Sanna 
Mäkipään luento adoptiolasten erityispiirteistä sekä Pelastakaa Lapset ry:n ja Interpedia 
ry:n asiantuntijoiden esitykset adoptioneuvonnasta ja adoptiopalvelusta. Toinen osio oli 
varattu kysymyksille ja keskustelulle, ja kysymyksiin olivat vastaamassa järjestäjätahojen 
edustajien lisäksi aikuinen adoptoitu ja adoptiovanhempi. Webinaarin osallistui 67 
henkilöä. 

Adoptioperhekerho Turussa 

Adoptioperhekerhon tapaamiset jatkuivat Turussa. Kevätkauden tapaamiset peruttiin 
koronatilanteen vuoksi, ja tilalle järjestettiin kaksi piknik-tapaamista kesällä. Syksyllä 
järjestettiin neljä tapaamista MLL:n tiloissa Perhetalo Heidekenissa.  
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Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta  

Yhdessä matkalla – tukiperheestä voimaa yksintulleen nuoren kotoutumiseen -
hankkeessa (STEA) toteutetaan tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa ilman huoltajaa 
alaikäisinä tulleille turvapaikanhakijataustaisille lapsille ja nuorille. Vuonna 2021 
toteutettiin kokeilu kohderyhmän laajentamisesta ja kohderyhmänä oli pienimuotoisesti 
myös turvapaikanhakijataustaisten perheiden lapset. Hanke toimi vuoden 2021 STEAn 
myöntämällä avustuksella hankkeen jatkovuodelle. 

Kohderyhmän laajennukseen liittyen sovimme yhteistyöstä ja asiakasohjauksesta 
Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikön kanssa ja täydensimme vapaaehtoisten 
koulutusta turvapaikanhakijataustaisten perheiden lasten osalta.  

Julkaisimme Koko perhe kohtaa - lasten huomioiminen vapaaehtoistoiminnassa julkaisun 
ja pidimme julkaisuwebinaarin, josta saimme erinomaista palautetta. Webinaariin 
osallistui 74 henkilöä ja 21 oli katsonut tallenteen jälkikäteen. Toiminnassa työskenteli 
keväällä muutaman kuukauden osa-aikainen työntekijä, joka mahdollisti suuremman 
määrän toimintaan rekrytoituja vapaaehtoisia ja paremman tuen vapaaehtoisille. 
Afganistanin kriisi lisäsi median kiinnostusta toiminnasta ja vuoden aikana julkaistiin jutut 
Kansan Uutisissa, Helsingin Uutisissa, Lapsen Maailma -lehdessä ja Töölöläisessä.  

Koronatilanteesta huolimatta pystyimme järjestämään toimintaa koko vuoden lähes 
normaaliin tapaan. Pidimme tukiperheiden ja tukihenkilöiden koulutuksia verkon 
välityksellä tammikuusta joulukuuhun. Haastatteluja ja kotikäyntejä pidettiin 
mahdollisuuksien mukaan myös kasvotusten ja kaikki tukisuhteiden aloitukset pyrittiin 
pitämään rajoitukset huomioiden joko ulkona tai vapaaehtoisten kotona. 
Etäkoulutukseen ilmoittautui ympäri vuoden paljon uusia vapaaehtoisia, yhteensä 131 
aikuista, mutta osa ilmoittautuneista jätti koulutusprosessin kesken. Nuoria on ollut 
jatkuvasti jonossa noin 8–25. Tästä huolimatta useimmat nuoret saavat vapaaehtoisen 1–
4 kuukaudessa. Uusia tukisuhteita aloitettiin 35 ja päättyi 3. Uuden kohderyhmän 
tukisuhteita alkoi 2. Vuoden lopussa toiminnassa oli 64 aktiivista tukisuhdetta. 
Tukiperheinä ja tukihenkilöinä toimi vuoden aikana 90 aktiivista aikuista ja 79 
tukiperheiden lasta ja nuorta.  

Vapaaehtoisia ja nuoria tuettiin vuoden aikana yksilöllisesti tarpeen mukaan heidän 
tukisuhteissaan. Lisäksi toteutui kolme työnohjausta ja yksi jatkokoulutus yhteistyössä 
Espoon maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Pidimme kaksi virkistyspäivää 
vapaaehtoisille ja nuorille, joista ensimmäinen oli yhteistyössä Ole rohkea ja reilu -
toiminnan kanssa ja toinen järjestettiin Skatan tilalla yhteistyössä Sininauhaliiton Vihreä 
veräjä -toiminnan kanssa. Joitain tapahtumia jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi. 
Vapaaehtoisemme saivat myös ilmaislippuja Merimaailma Sea Lifeen (20kpl) ja 
Camouflage -nykytanssiesitykseen (15kpl).  

Jatkoimme yhteistyötä Espoon ryhmäkodin, Espoon Hirviportin ja Kivenlahden 
perheryhmäkotien, Toivolanmäen perheryhmäkodin ja Vantaan ryhmäkoti Nuorten 
Isolan kanssa. Aloitimme yhteistyön myös SPR:n Lohjan Perheryhmäkodin kanssa sekä 
Helsingin maahanmuuttoyksikön kanssa. Tämän lisäksi toimimme yhteistyössä EHJÄ ry:n 
sekä Espoon ja Helsingin kaupunkien jälkihuollon kanssa. Kaikilta näiltä toimijoilta 
ohjautui toimintamme lapsia ja nuoria.  
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Vuoden 2021 lopussa STEA totesi toiminnan tulokselliseksi, ennaltaehkäiseväksi ja 
STEA:n strategian mukaiseksi ja toiminnalle myönnettiin AK-rahoitus. 

 

Kohdataan kotona –hanke ja Tienoo.fi 
 
STEA-rahoitteista Kohdataan kotona –hanketta jatketiin siirtomäärärahan turvin vuonna 
2021. Elokuussa 2020 julkaistun Tienoo.fi-sivuston ylläpitoa jatkettiin, ja siihen saatiin 
myös säätiörahoitusta. Sivuston kautta Suomeen muuttaneet saavat helposti tietoa 
lähialueensa palveluista, suomalaisesta yhteiskunnasta ja omista oikeuksistaan. Sivuston 
toiminta perustuu pääasiassa videoihin, ääniin ja kuviin. Sivusto sai uudet kieliversiot darin 
ja somalin kielillä aikaisempien kieliversioiden (suomi, englanti, arabia, Kongon swahili, 
espanja ja ranska) lisäksi. Ruotsinkielinen versio sivustosta avautui Folkhälsanin 
tukemana. Ruotsinkielisen version ohella lisäsimme sivustolle tietoa ruotsinkielisestä 
kotoutumisesta ja palveluista. 

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön tukemassa Nuorten Tienoo -hankkeessa toimme 
sivustolle nuorille hyödyllistä tietoa. Kartoitimme sisällöntarvetta Yhteiset Lapsemme 
ry:n Yhdessä matkalla -hankkeen ja EHJÄ ry:n työntekijöiltä sekä nuoriso-ohjaajille 
tehdyllä kyselyllä. Tärkeänä osana sisältöjä oli tekemämme uusi video omaan kotiin 
muutosta ja oman talouden hallinnasta. Video julkaistiin kuudella eri kielellä.  
 
Seinäjoen alue sai oman, kuntakohtaisen versionsa Tienoo.fi-palveluun. Versio 
suunniteltiin MONI-infon ja muiden projektissa mukana olevien toiveiden mukaisesti. 
Koulutimme Seinäjoen eri palveluista työntekijöitä Tienoon hallintatyökalun käyttöön, 
jotta sivuston päivittäminen onnistuisi kunnalta myös itsenäisesti. Yhteistyö Vantaan ja 
Jyväskylän maahanmuutto- ja kotoutumispalveluiden kanssa jatkui, ja molemmissa 
pidettiin Tienoo.fi:tä hyvänä palveluna. 

Vuoden aikana sivustolle päivitettiin ja tuotiin julkisen sektorin sekä järjestötoimijoiden 
tuottamaa, monikielistä materiaalia. Päivitimme myös koronasta kertovaa osiota. 
Kuntavaalien alla julkaistiin kuntavaaleista ja äänestysoikeudesta kertova, monikielinen 
sivu. Sillä kannustettiin vieraskielisiä äänioikeutettuja osallistumaan vaaleihin, ja sivu sai 
sosiaalisessa mediassa paljon jakoja. Jatkoimme sivuston mainostamista sosiaalisessa 
mediassa ja sähköpostilistoilla, jotta Tienoo.fi tulisi mahdollisimman monen tietoon. 

Koronaviestintään liittyen olimme mukana SPR:n Järjestöjen monikielisen ja 
monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatiohankkeessa. Teimme hankkeen tuella 
yhdessä Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n ja SAMHA ry:n kanssa arabiankielisen videon 
koronarokotuksesta. Tarinallinen video on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. 

Kohdataan kotona –hankkeen aikana kehitettyä perhekotoutumismallia ei päästy 
kokeilemaan uusissa kunnissa koronatilanteesta johtuen. 

 

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.   
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Toimintavuotena 2021 kotouttavaa vapaa-ajantoimintaa on toteutettu 
turvapaikanhakijalapsille perheineen. Toiminta on rytmittynyt koronatilanteen ja -
rajoitusten mukaan pääasiassa kesään ja syksyyn. Vapaaehtoiset ohjaajat ja 
opiskelijaharjoittelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet retkitoimintaa koronatilanteen 
vuoksi lähinnä luonto- ja ulkoilukohteisiin. Retkiä on toteutettu vastaanottokeskuksissa 
asuville turvapaikanhakijalapsiperheille. Toimintavuoden 2021 aikana retkiä 
järjestettiin yhteensä 7 kappaletta ja niihin osallistui yhteensä 70 henkilöä. Sekä retkien 
että osallistujien määrä on koronarajoitusten vuoksi pienempi. Retkitoiminnan 
tarkoituksena on ollut tutustuttaa osallistujat lähialueeseen sekä edistää kotoutumista ja 
kielen oppimista.   

Retkien lisäksi toiminnassa on järjestetty yksi ammattitaiteilijan ohjaama taidetyöpaja 
Emma-museolla Espoossa. Työpajaan osallistui yhteensä kahdeksan 
henkilöä. Taidetyöpajoja järjestettiin suunniteltua vähemmän koronarajoitusten vuoksi.  

Toimintavuoden aikana järjestettiin yhteensä kaksi tapahtumaa, joissa oli yhteensä noin 
300 osallistujaa. 

Hankkeen aikana on järjestetty yksi yhteinen virkistyspäivä eri toimintojen 
vapaaehtoisille. Joulun tapahtuma jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi. 

Vuoden 2021 aikana toimintaa järjesti yhdistyksen työntekijöiden lisäksi yhteensä 9 
vapaaehtoista ja 4 opiskelijaharjoittelijaa. Osa harjoittelijoista jatkaa vapaaehtoisina. 
Vuoden 2021 lopussa kotouttavan vapaa-ajan toiminnan vapaaehtoisrekisterissä oli 55 
henkilöä. 

 

Elämä kädessä -teatteriprojekti 

ELÄMÄ KÄDESSÄ -teatteriprojekti vietiin päätökseen toimintavuoden aikana kuvaamalla 
nuorten tekemiin teksteihin perustava näytelmä. Loppukuvaukset siirtyivät 
koronarajoitusten takia alkuvuodesta elokuulle, jolloin ne toteutettiin Helsingin 
kaupungin Narrin näyttämöllä.  

Kerätyn suullisen palautteen, kahdenkeskisten keskustelujen ja nuorten kommenttien 
perusteella osallistava teatteriprojekti vahvisti nuorten omaa identiteettiä, itsetuntemusta 
ja osallisuutta. Teatteriprojektilla on ollut vaikutusta myös nuorten tekemiin 
elämänvalintoihin prosessin jälkeen – monilla opiskelun, työn ja tulevaisuuden kannalta 
suunnitelmat selkiintyivät. 

 

KOTI ILOLA  

Koti Ilola jatkoi toimintaansa Sipoossa ja tarjosi ympärivuorokautista lastensuojelun 
sijaishuoltoa. Palvelua tarjotaan erityisesti lapsille, joilla on monikulttuurinen perhetausta. 
Lastenkodissa on seitsemän asiakaspaikkaa. 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 nimetty 
omaohjaaja ja varaomaohjaaja sekä strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma. 

Toimintavuoden aikana Ilolassa oli sijoitettuna yhteensä kaksitoista 3-18-vuotiasta lasta. 
Lapsilla oli kulttuurisia siteitä paitsi Suomeen myös Afrikkaan, Aasiaan, Lähi-Idän maihin 
sekä eteläiseen Eurooppaan. Sijoituksista kuusi oli kiireellisiä arviointijaksoja kestoltaan 1-
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3 kuukautta. Kaksi nuorista asiakkaista itsenäistyi ja muutti omaan asuntoon. Jälkihuollon 
asiakkuuksia oli yksi. 

Koronaviruksen vuoksi osa lapsista suoritti keväällä ja syksyllä etäopintoja. Alistusten 
vuoksi sekä lapsia että ohjaajia asetettiin karanteeniin. Lastenkodin sisällä tapahtuneilta 
tartunnoilta kuitenkin vältyttiin. Ilolassa kiinnitettiin huomiota hyvään hygieniaan, maskien 
käyttöön sekä koronatesteissä käymiseen. Lapsia ohjeistettiin ja tilanteen aiheuttamaan 
henkiseen rasitukseen kiinnitettiin huomiota. Harrastuksina lapsilla olivat muun muassa 
sähly, jääkiekko, kuntosaliharjoittelu sekä Nuorisotila Nuorkan toimintaan osallistuminen. 
Kesäkuussa Ilolan lapset ja ohjaajat suuntasivat mökkilomalle Puumalaan. Ohjelmassa oli 
uintia, saunomista, kalastusta, retki Olavinlinnaan ja samoilua metsässä. Ilolassa vietettiin 
kalenterivuoden mukaisia juhlia, lasten syntymäpäiviä ja läksiäisiä. 

Osalla lapsista oli supportatiivisia tapaamisia psykologin kanssa ja osalla tutkimus- ja 
hoitotapaamisia lasten- ja nuorten psykiatrisissa palveluissa. Koti Ilola sai avustuksia 
lasten harrastusten tukemiseen sekä pelikentän rakentamiseen paikallisilta säätiöiltä ja 
yrityksiltä sekä yksityisiltä lahjoittajilta. Pelikentän rakentaminen alkoi loppukesästä ja sitä 
jatketaan päällystystöillä seuraavana vuonna. 

Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestettiin sekä työohjausta että työryhmäpäiviä. 
Henkilökunta suoritti lääkehoidon koulutuksia ja lääkehoidon järjestelyjä päivitettiin. 
Ilolaan tehtiin suunnitelman mukaiset valvonta- ja ohjauskäynnit toukokuussa ja 
elokuussa. Palotarkastus ja työterveyshuollon lakisääteinen työpaikkaselvitys tehtiin 
loppukevään aikana. Kiinteistön märkätilojen saneerauksen suunnitelmat valmistuivat 
syksyllä 2021. Socfinder-palvelun lisäksi otettiin käyttöön Lasteri, jota kunnat käyttävät 
sijaishuollon palvelujen hakemiseen. 

 

Kansainvälinen toiminta 

Yhteiset Lapsemme ry:n kummitoiminta jatkui Kolumbian Bogotassa 
kuukausilahjoituksien sekä kertalahjoitusten turvin. Avustettavana kohteena on Por Una 
Sonrisa -järjestön toiminnassa mukana olevat lapset ja heidän perheensä. 
Kummitoiminnan tavoitteena on antaa mahdollisuuksia parempaan elämään ja tukea 
vaikeissa oloissa elävien lasten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Avustuksia on 
käytetty esikoulutoiminnan tukemisen ohella myös avustettavan yhteisön 
humanitaarisluonteisen korona-avun järjestämiseen. 

Tienoo.fi-sivuston pohjaa päästiin kokeilemaan ja kehittämään myös Tansaniassa. Fingon 
Powerbank-hankkeen rahoittamassa kokeilussa kehitimme yhdessä tansanialaisen 
kumppanimme Jamii Integrated Development Initiative (JIDI):n kanssa Tienoo.co.tz-
sivuston edistämään tansanialaisten nuorten tiedonsaantia omista oikeuksista, 
terveyspalveluista ja nuorille turvallisista tiloista. Sivuston sisältö yhteiskehitettiin 
Mwalimu Nyerere -yliopiston ja Dodoman yliopiston opiskelijoiden kanssa, lähtien heidän 
tarpeistaan. 

 

Henkilöstö ja työhyvinvointi 

Koti Ilolassa työskentelee vakituisesti seitsemän työntekijää ja tarvittava määrä sijaisia. 
Uusina ohjaajina aloittivat sosionomi (AMK) Anja Laasonen ja sosionomi (AMK) Noora 
Nisula sekä lähihoitaja Noora Semberg. Lastenkodin johtajan tehtävässä aloitti sosionomi 
(AMK) Katja Suhonen pitkäaikaisen johtajan Pirkko Kokon siirryttyä uusiin tehtäviin. 
Samalla vastaavana ohjaajana aloitti Pasi Huovinen. Keskustoimistossa farmaseutti (YTK) 
Laura Keskinen toimi tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan määräaikaisena 
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hanketyöntekijänä 1.4.-30.6. Vilma Pimenoff toimi Ole rohkea ja reilu –toiminnan 
tuntityöntekijänä ja Anna-Kaisa Cronstedt palasi vanhempainvapaalta Ole rohkea ja reilu 
–toiminnan koordinaattorin tehtävään. Mari Purhonen toimi Kohdataan kotona –hankkeen 
määräaikaisena hanketyöntekijänä 11.1.-30.6. Työsopimussuhteisina harjoittelijoina 
toimivat Tuomo Holopainen viestinnän ja vaikuttamistyön tehtävissä 6.9.-3.12. ja Riikka 
Polo adoptiotoiminnassa 25.1.-21.2. Keskustoimistolla työskenteli edellä mainittujen lisäksi 
10 työntekijää. 

Keskustoimiston työntekijät ovat tehneet suurimman osan vuodesta etätöitä. Työntekijät 
vastasivat joulukuussa 2020 työhyvinvointikyselyyn, jonka tulokset käsiteltiin 
työyhteisössä vuoden 2021 alussa. Tulokset olivat suomalaisten työyhteisöjen 
keskimääräisiin tuloksiin verrattuna lähes kauttaaltaan hyvät ja keskitasoa paremmat. 
Kyselyn teki organisaation ulkopuolinen asiantuntija. Tuloksia käsiteltiin työyhteisön 
kokouksissa sekä työsuojelutoimikunnassa. Työntekijät ovat voineet halutessaan 
osallistua työnohjaukseen, ellei työnohjaukseen osallistuminen kuulu osaksi pakollisia 
työtehtäviä. Työterveyspalvelut järjestettiin Terveystalo Oy:ssä. Koronatilanne on 
heijastunut lastenkotitoiminnan henkilöstötilanteeseen siten, että sijaisia on tarvittu 
normaalia useammin ja normaalia lyhyemmällä hälytysajalla lähinnä altistumistilanteista 
johtuen. Sosiaalialalla vallitseva työvoimapula on heijastunut myös Yhteiset Lapsemme 
ry:n toimintaan. Työvoiman rekrytoinnissa on käytetty kertaluonteisesti ulkopuolista 
rekrytointiyritystä korkeasti koulutettujen hakijoiden tavoittamiseksi. 

 

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, Varsinais-Suomen 
Lastensuojelujärjestöt ry:n sekä Rasmus – Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys 
ry:n jäsen. 

Yhdistyksellä oli edustus adoptiolautakunnan kansainvälisten asioiden jaostossa ja 
täysistunnossa (varsinainen jäsen Markus Söderlund, varajäsenet Anja Wikstedt ja Martha 
Vuori) sekä Lastensuojelun Keskusliiton hallituksessa (varajäsen Markus Söderlund) ja 
lastensuojelun neuvottelukunnassa (Pirkko Kokko) sekä osallisuuden edistämisen 
neuvottelukunnassa (Martha Vuori). Toiminnanjohtaja Markus Söderlund on lisäksi 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen jäsen ja Lasten Päivän Säätiön 
valtuuskunnan varajäsen. Yhdistyksellä on kaksi edustajaa Lapsen oikeuksien 
viestintäverkostossa (Irma Marttinen, Marjukka Rauhala / Anna-Kaisa Cronstedt).  

Järjestömme edustaja oli mukana myös seuraavien hankkeiden ohjausryhmässä: 
Kidutettujen kuntoutuskeskuksen (HDL) Lasten ja nuorten toiminta (Markus Söderlund), 
Adoptioperheet ry:n mentorihanke (Anja Wikstedt). Lisäksi toimimme ihmiskaupan 
vastaisessa verkostossa (Heini Aaltonen) ja Kaikille eväät elämään -ohjelman verkostossa 
(Heini Aaltonen ja Meeri Lindroos). Adoptioverkoston toimintaan osallistuivat Anja 
Wikstedt, Martha Vuori ja Markus Söderlund. Olimme mukana myös vapaaehtoisen 
tukihenkilötoiminnan kehittämistyöryhmässä (Heini Aaltonen). 
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Talous ja hallinto 

Hallitus ja työvaliokunta 

Vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajana toimi Eva Biaudet, varapuheenjohtajana Kitte 
Marttinen ja muina varsinaisina jäseninä Pekka Iivonen, Nina Keres, Harri Junttila, Kristiina 
Ikonen ja Jaana Ovaska. 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 kolme kokousta keskittyen talous- ja henkilöstöasioihin. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 31.5.2021 ja syyskokous 23.11.2020. 

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. 

Talous 

Vuoden 2020 tilikauden tulos on alijäämäinen 31.022 eur, mikä on odotuksia selvästi 
heikompi tulos. Tulokseen vaikutti erityisesti lastensuojelun ostopalvelutoiminnan 
kysynnässä korona-aikana tapahtunut kielteinen kehitys sekä palvelutoiminnan laadun 
kehittämiseen liittyvät välttämättömät menot, joihin ei ollut voitu varautua 
täysimääräisesti etukäteen. Muut toiminnot pysyivät voitollisina tai 0-tuloksessa. 

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin STEA:n yleisavustuksella ja kahdella STEA:n 
kohdennetulla toiminta-avustuksella (adoptiotoiminta, Ole rohkea ja reilu -toiminta) sekä 
kahdella STEA:n hankeavustuksella (Yhdessä matkalla -hanke, Kohdataan kotona -
hanke). Lisäksi toimintaa rahoitettiin jäsenmaksutuotoilla, osallistumismaksuilla, 
koulutustoiminnan tuotoilla sekä muilla varainhankinnan tuotoilla kuten pien- ja 
kuukausilahjoituksilla sekä ilmoitustuotoilla. Lastenkoti Ilolan toiminta rahoitettiin kuntien 
maksamilla hoitomaksutuotoilla. Yhteiset Lapsemme ry sai myös avustuksia tai 
apurahoja 7nde Mars -säätiöltä, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä sekä Urlus-
säätiöltä. 

Toimitilat 

Yhdistyksen keskustoimisto 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. Koti Ilola Sipoossa toimi 
yhdistyksen omistamassa kiinteistössä.  

 


