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TIIVISTELMÄ 

 

Leijonaemot ry tarjoaa vertaistukea erityislasten vanhemmille yli lasten diagnoosirajojen. Yhdistyksen 

toiminta on valtakunnallista.  Vuonna 2005 perustetun yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tukea 

erityislapsiperheiden hyvinvointia. Yhdistys jakaa vertaistukea erityistä tukea tarvitsevien lasten 

vanhemmille ja edistää vuorovaikutusta vanhempien ja terveyden-, sosiaalihuollon- sekä kasvatusalan 

ammattilaisten välillä.  

 

Lisäksi yhdistys tuo esiin erityislapsiperheiden kohtaamia epäkohtia ja pyrkii vaikuttamaan perheiden 

olosuhteiden parantamiseen. Yhdistys on mukana yhteistyöverkostoissa ja työryhmissä. Tämän avulla 

parannetaan yhdessä perheiden asemaa ja palveluja muun muassa kehittämällä hyviä käytäntöjä ja 

tiedottamalla niistä sekä vaikuttamalla palveluihin, käytäntöihin ja lainsäädäntöön. Lisäksi yhdistys julkaisee 

kannanottoja sekä antaa lausuntoja erityislapsiperheitä koskevista epäkohdista. 

 

Oman värinsä toimintaan toivat edelleen vuonna 2018 käynnistyneet valtakunnalliset STEA-rahoitteiset 

projektit. 

 

Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -projektin tavoitteena on tehdä erityislasten sisarukset näkyviksi 

sekä perheissä että yhteiskunnallisessa keskustelussa, tarjota sisaruksille vanhempiensa jakamatonta aikaa, 

perheille mahdollisuuksia käsitellä ohjatusti sisarusteemaa (esimerkiksi viikonlopputapahtumissa tai 

projektin perheinterventioissa), lisätä perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä tarjota vertaistukea.  

 

Perhe edellä puuhun -projektissa toteutetaan vapaaehtoisten järjestämiä luonto- ja eläinavusteisia 

tapahtumia, joiden avulla aktivoidaan perheitä omaehtoiseen luontosuhteen vahvistamiseen, tarjotaan 

vertaistukea ja yhteisiä elämyksiä ja kokemuksia muiden erityislapsiperheiden kanssa sekä tuodaan esiin 

luonnon ja eläinten elvyttävää vaikutusta.  

 

Leijonaemojen toimintaa varjosti vuoden 2020 aikana levinnyt koronapandemia. Pandemiasta aiheutuneet 

kokoontumisrajoitukset ovat pakottaneet Leijonaemoja perumaan tai siirtämään tapahtumia verkkoon.  

Tapahtumien peruminen ja siirtäminen aiheutti paljon työtä, koska monen tapahtuman kanssa päätökset 

tehtiin viimeisellä mahdollisella hetkellä. Osa viime hetken perumisista vaikutti myös siihen, että 

varausmaksuja yms. jouduttiin maksamaan vaikka tapahtuma jäi toteutumatta. Myös 

verkkovertaistoiminnan kehittäminen vaati paljon venymistä yhdistyksen vapaaehtoisilta ja työntekijöiltä: 

uusissa toiminnoissa piti huomioida sekä tietotekninen toimivuus ja turvallisuus sekä sisällön sopivuus 

uuteen ympäristöön. 

 

Korona näkyi myös Leijonaemoille tulleissa yhteydenotoissa. Kevään 2020 etäopetusjakson aikana monet 

olivat huolissaan erityislasten tilanteesta ja perheiden mahdollisuudesta tukea lapsia etäopetuksessa. 

Monien erityislapsiperheiden jaksaminen oli kovilla, kun koulun tuki, terapiat ja sijaishoito jäivät tauolle. 

Toisaalta jotkut erityislapsiperheet kokivat saman ajan hyvänä, kun perhe sai rauhoittua kotiin, 

kiireettömään ja ylimääräisten virikkeiden ulottumattomiin. Monelle perheelle rajoitukset tarkoittivat myös 

taloudellisia haasteita. 
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JÄSENET 

 

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä erityislasten vanhemmat. Jäsenmaksu on 15 euroa kalenterivuodessa ja 

valittavissa on yhden vanhemmat henkilöjäsenyys tai molempien vanhempien perhejäsenyys (pariskunnat 

ja huoltajat tai vanhemmat). 

 

Leijonaemot ry:n vertaistoimintaan voivat osallistua kaikki erityislasten vanhemmat ja perheet, eikä 

toimintaan osallistuminen edellytä jäsenyyttä. Jäsenillä on kuitenkin jäsenetuja, kuten alennetut 

osallistumismaksut ja etuoikeus osallistujien valinnassa yhdistyksen tapahtumiin. 

 

Yhdistyksessä oli toimintavuoden 2020 lopussa 1835 jäsentä, joista yksilöjäseniä 856 ja perhejäseniä 979. 

Uusia jäseniä tuli toimintaan mukaan 271, eronneita/erotettuja jäseniä oli 306 ja uudelleenliittyjiä oli 86 

henkilöä. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 3 % edellisestä vuodesta.  

 

Yleisimmät syyt jäsenyyden päättymisen olivat 1) vuosittaisen jäsenmaksu laiminlyönti (yhdistyksen 

sääntöjen mukaan jäsenmaksunsa suorittamatta jättäneet jäsenet todetaan eronneiksi 3 kk kuluttua laskun 

eräpäivästä), 2) perheen erityislapsi on aikuistunut tai kuollut ja 3) jäsenen asuinpaikkakunnan lähistöllä ei 

ole tarjolla Leijonaemojen vertaistoimintaa.  

 

Leijonaemot ry:n henkilö- ja perhejäsenyydet 2010—2020 
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TOIMINTA  

 

Toimintaa ohjasi vuoden teema Hyvinvointi 

Yhdistyksen toimintavuoden teemana oli hyvinvointi (2019—2020). Teemaa käsiteltiin monesta 

näkökulmasta keskittyen sekä henkiseen, fyysiseen että taloudelliseen hyvinvointiin jäsenten erilaiset 

lähtötilanteet huomioiden.  

 

Teemaa käsiteltiin vertaisryhmissä eri tavalla esimerkiksi järjestämällä hyvinvointi- ja hemmotteluiltoja. Sitä 

tuotiin esiin myös vertaisohjaajien koulutuksessa, tiedotuksessa, sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja 

yhdistyksen tilaisuuksissa.  

 

Maaliskuussa 2020 alkaneet koronarajoitukset muuttivat toiminnan painopistettä korona-ajan tuen 

suuntaan. Hyvinvointia oli tuettava hyvin erilaisin tavoin kuin alun perin oltiin suunniteltu. Perheet uupuivat 

ja joutuivat taloudellisestikin haastaviin tilanteisiin. Mahdollisuuksia vanhempien virkistäytymiseen ja 

vertaistukeen oli vähän. Erilaiset verkkotoiminnot tavoittivat monia, mutta eivät kuitenkaan sovellu kaikille 

ja kaikkiin tilanteisiin. Toisaalta verkkototeutukset tavoittivat sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet 

osallistuneet muuhun toimintaan aiemmin.  

 

Hyvinvointi on kuitenkin teemana niin laaja, että voidaan katsoa teeman toteutuneen koko vuoden ajan, 

vaikka näkökulma ja painopiste muuttuivatkin matkan varrella. Leijonaemojen tavoite, paremmin jaksavat 

erityislasten vanhemmat, oli korona-vuonna entistäkin tärkeämpi. 

 

Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 16.5.2020 etäyhteydellä. Kokoukseen osallistui 12 yhdistyksen 

jäsentä.  

 

Syyskokous järjestettiin myös etäyhteydellä 21.11.2021 ja kokoukseen osallistui 18 yhdistyksen jäsentä. 

Syyskokouksessa vahvistettiin vuosittaisen jäsenmaksun pysyvän ennallaan 15 euroa/vuosi. , 

 

Vertaisryhmät  

Vertaisryhmätoiminta on Leijonaemot ry:n ydintoimintaa. Vertaisryhmiä kokoontui 23 paikkakunnalla 

Helsingistä Ouluun ja Vaasasta Kajaaniin. Kuten kaikkea toimintaa, myös vertaisryhmien tapaamisia rajoitti 

koronapandemia. Ryhmät kokoontuivat vuoden aikana 4—10 kertaa paikkakunnasta riippuen – yhteensä 

tapaamisia oli 96. Kävijöitä ryhmissä oli vuoden aikana 402. Lisäksi ryhmät järjestivät alueellisia 

verkkotapaamisia 14 kertaa ja niissä osallistujia oli 46. Verkkotapaamisissa teknisenä tukena oli yhdistyksen 

työntekijä. 

Vertaisryhmän tapaamisessa tärkeintä on vertaistuen antaminen kuuntelemalla ja keskustelemalla, 

kahvittelu ja rauhallinen hetki itselle samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vertaisryhmien 

kävijät ovat pitäneet ryhmän toimintaa jopa ”elintärkeänä” sillä usein elämäntilanne on niin kuormittava, 

että sen ymmärtää vain vertainen. Ryhmässä käyneet ovat kokeneet saavansa ohjausta ja neuvontaa 

(esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksista tai erityislasten oikeuksista), tukea käytännön asioihin (esimerkiksi 

tietoa lastenhoitopalveluiden järjestämisestä) sekä voimavaroja ja jaksamista. 
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Kuva: Vertaisryhmien määrät v.2012-2020 

 

Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti yhteistyökumppaneiden tai julkishallinnon tiloissa. Ryhmään 

osallistuminen on maksutonta eikä edellytä ilmoittautumista.  Osassa vertaisryhmistä järjestetään 

tapaamisen ajaksi maksuton lastenhoito ja osa ryhmistä toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen 

kanssa. 

Ryhmiä oli ohjaamassa 53 vapaaehtoista. Kutakin ryhmää ohjaavista vertaisista vähintään yksi on käynyt 

Leijonaemojen vertaisohjaajakoulutuksen. Tällä varmistetaan yhdistyksen toimintaperiaatteiden ja arvojen 

toteutuminen vertaisryhmien tapaamisissa. 

 

 

Kuva: Vertaisryhmien kävijämäärät v.2012-2020 
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Vertaistukiviikonloput 

Vuonna 2020 suunnitteilla oli järjestää 12 STEA:n rahoittamaa viikonloppua. Koronapandemian 

kokoontumisrajoitusten vuoksi vain viisi (5) näistä tapahtumista oli mahdollista toteuttaa. Toteutuneisiin 

viikonloppuihin osallistui yhteensä 62 aikuista. 

 

Tammikuussa isien omaa vertaistukiviikonloppua vietettiin Kolilla. Maaliskuulle oli suunniteltu toiminallinen 

kädentaidot-viikonloppu erityislasten vanhemmille. Tähän tapahtumaan tarjottiin mukaan ilmoittautuneille 

osallistumista perheittäin tai pariskunnittain ilman ohjattua toimintaa sillä tapahtuman ohjaajien 

osallistumien peruutui koronatilanteesta johtuen.  Muut keväälle ja kesälle suunnitellut 

vertaistukiviikonloput jouduttiin peruuttamaan. Syksyllä järjestettiin kolme (3) vertaistukiviikonloppua 

ennen uusien koronarajoitusten käynnistymistä. Syyskuussa erityislasten vanhemmat kokoontuivat 

Lempäälässä, jossa järjestettiin arjesta väsyneiden vanhempien viikonloppu. Pariskuntien liikunnallinen 

viikonloppu järjestettiin lokakuussa Lohjalla ja äitien hemmotteluviikonloppu marraskuussa Leppävirralla. 

 

Viikonlopuissa Leijonaemot ry:n puolesta viikonloppujen ohjaajina toimivat vapaaehtoiset koulutetut 

vertaisohjaajat ja työntekijät. 

 

Vertaistukipäivät ja -illat 

Vuonna 2020 toteutui yhteensä 13 vertaistukipäivää tai -iltaa erityislasten vanhemmille. Tapahtumiin 

osallistui yhteensä 132 aikuista. Tapahtumista kahdeksan (8) oli STEA:n rahoittamia ja viisi (5) toteutettiin 

yhdistyksen omalla rahoituksella tai alueella toimivan vertaistukiryhmän keräämällä rahoituksella. 

Takuusäätiön kanssa yhteistyössä järjestettiin helmikuussa Ryhtiä raha-asioihin -teemapäivä Oulussa. 

Päivässä pohdittiin erityislapsiperheen talousasioita monesta näkökulmasta. Vastaavat tapahtumat oli 

tarkoitus järjestää myös Tampereella ja Helsingissä, mutta ne jouduttiin perumaan koronarajoitusten takia. 

STEA-rahoituksella järjestettiin kolme (3) illanviettoa BowlCircus Keilaviihdekeskus Flamingossa, Vantaalla. 

Kaksi (2) illoista oli kohdennettu äideille ja yksi (1) iseille. Illoissa keilattiin tai pelattiin biljardia, saunottiin ja 

ruokailtiin yhdessä. Lisäksi Vantaalla järjestettiin Voimaannuttava valokuvauspäivä vanhemmille yhdessä 

Voimapuu Retriitin kanssa. Helsingissä vanhemmilla oli mahdollisuus osallistua Van Goghin taidenäyttelyyn 

Didrichsenin taidemuseossa. Osallistujille järjestettiin yksityinen opastettu näyttelykierros. Turussa 

järjestettiin taideterapeuttinen iltapäivä vanhemmille yhdessä Planet Dziin kanssa. Iltapäivään sisältyy 

voimavarapainotteista taideterapiatyöskentelyä sekä vertaistukea.   Lempäälän Ideaparkissa oli tarkoitus 

järjestää vanhempien omia kahvitteluhetkiä syksyn aikana, mutta koronarajoitusten vuoksi vain yksi (1) 

Pop-up -vertaiskahvila pystyttiin järjestämään.  

Yhdistyksen tai vertaisryhmien rahoituksella järjestettiin alueellista toimintaa erityislasten vanhemmille ja 

perheille. Espoossa järjestettiin koko perheen tapahtuma ”Kaikkien lasten juhlat” sekä vanhempien 

yhteinen sunnuntaibrunssi. Forssassa järjestettiin kaksi (2) vanhempien vertaistuki-iltaa saunomisen ja 

keilauksen merkeissä. Kokkolassa oli alkuvuodesta vanhempien oma saunailta.  

Vertaistukipäivissä ja -illoissa Leijonaemot ry:n puolesta tapahtumien ohjaajina toimivat vapaaehtoiset 

koulutetut vertaisohjaajat ja työntekijät. Verkkoon siirretyissä tapahtumissa olivat mukana Leijonaemojen 

työntekijät ohjaajina ja tapahtuman teemaan perehtyneet asiantuntijat luennoitsijoina. 
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Vertaistukipäivien ja -viikonloppujen osallistujat 

 
Kuva: Vertaistukipäivien ja -viikonloppujen osallistujamäärät v.2015-2020 (luvut ei sisällä 

verkkotapahtumia) 

 

 

Vertaisiltamat 

Leijonaemot on mukana järjestämässä yhteistyössä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja kumppanijärjestöjen 

kanssa vertaisiltamia erityislasten vanhemmille. Vertaisiltamat järjestetään KYSin lasten ja nuorten klinikalla 

Kuopiossa ja ovat tarkoitettu kaikille pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien 

lasten vanhemmille, riippumatta siitä onko lapsi sairaalassa tai kotona. Koronarajoituksista johtuen 

vertaisiltamia jouduttiin perumaan ja vain kaksi suunnitelluista vertaisiltamista toteutui. Tammikuussa 

vertaisiltamaa vietettiin teemalla lasten liikuntamahdollisuudet Kuopiossa ja helmikuussa teemana oli 

lasten harvinaiset ja perinnölliset sairaudet perheissä.  

 

Yhteistyökumppaneina vertaisiltamissa olivat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin KYSin lasten ja nuorten 

klinikka, Epilepsialiitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, TATU ry, Kevyt, Lihastautiliitto, Munuais- ja 

maksaliitto, Suomen CP-liitto, Aivoliitto, Savon YTRY ja Pohjois-Savon Omaishoitajat ry.  

 

Vertaisiltamien järjestämistä Tampereella, Turussa ja Helsingissä oli suunnitella yhteystyössä muiden 

toimijoiden kanssa vuodelle 2020, mutta koronarajoitusten vuoksi suunnitelmat siirrettiin myöhäisempään 

ajankohtaan. 

 

Työväenopiston kurssit 

Leijonaemot yhteistyössä Helsingin työväenopiston kanssa tarjosi räätälöityjä kursseja Leijonaemojen 

jäsenperheille ja vanhemmille syksyn 2020 aikana.  Kursseille oli mahdollisuus osallistua 

asuinpaikkakunnasta riippumatta.  Suunnitteilla on seitsemän (7) kurssia, joista neljä (4) toteutettiin. Kolme 
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kurssia 1) Stressinpoistoa kuvallisin keinoin, 2) Voimavaroja vanhemmuuteen positiivisesta psykologiasta ja 

3) Mindfulness ja metsään uppoutuminen olivat tarjolla vanhemmille. Lisäksi erityislapsen isille ja 

sisaruksille järjestettiin perheen lettukestit. Kursseille osallistui yht. 14 henkilöä. 

 

Verkkovertaistuki 

Vertaistukitapahtumien lisäksi Leijonaemot tarjoaa vertaistukea verkossa. Etenkin korona-pandemian 

alettua korostui sen tärkeys, että verkossa tukea voidaan tarjota vanhemmille perheen 

asuinpaikkakunnasta ja tilanteesta riippumatta. Leijonaemot pystyi rajoitusten alettua nopeasti 

käynnistämään uusia verkkovertaistuen muotoja. 

 

Jo pitkään verkkovertaistukea on tarjottu Facebookissa yhdistyksen jäsenille tarkoitetussa suljetussa 

ryhmässä (linkki: https://www.facebook.com/groups/117740544909662/), joka on tarkoitettu jäsenten 

keskinäiseen vertaistukeen ja voimavaroja ylläpitävään keskusteluun. Ryhmässä oli jäseniä yli tuhat, 

määrän hieman vaihdellen vuoden aikana. Lisäksi monilla alueilla on perustettu omia, epävirallisia ryhmiä. 

Tällainen epävirallinen ryhmä on myös erityislasten isillä. 

Korona-pandemian rajoitusten alettua käynnistimme heti seuraavalla viikolla anonyymit ryhmächatit 

erityislasten vanhemmille Väestöliiton ylläpitämässä Hyvä kysymys -sivustolla (linkki: www.hyvakysymys.fi). 

Kevään ajan chatteja pidettiin neljä kertaa viikossa, kesän ja syksyn mittaan niitä harvennettiin asteittain 

niin, että loppuvuodesta chat oli kerran viikossa. Chateja ohjasivat Leijonaemojen työntekijät sekä 

koulutetut vapaaehtoiset. Monet kävijät osallistuivat chatteihin useita kertoja, mutta lähes joka kerralle 

riitti myös kävijöitä, jotka kertoivat olevansa mukana ensimmäistä kertaa. 

 

Osa paikallisista vertaisryhmistä halusi siirtää tapaamisensa verkkoon. Tähän tarjottiin mahdollisuus 

yhdistyksen Microsoft Teams -alustalla. Tapaamisten teknisissä järjestelyissä huomioitiin tarkasti 

osallistujien tietoturva. 

 

Syyskaudella järjestettiin pilottina myös neljä kertaa kokoontunut verkkovertaistukiryhmä Teamsissa. 

Ryhmässä oli viisi osallistujaa ja siinä käsiteltiin mm. arjen voimavaroja ja lapsen haastavaa/väkivaltaista 

käytöstä. Osallistujien mukaan ryhmään osallistuminen oli helppoa, kun ei tarvinnut lähteä kotoa pois. 

Toisaalta monet kokivat vaikeaksi puhua kotona haastavista aiheista, kun lapset ja/tai puoliso olivat 

kuulomatkan etäisyydellä. Ryhmää ohjasi Leijonaemojen työntekijä. 

 

Uutena toimintamuotona kokeiltiin ammattilaisen ohjaamaa verkkovalmennusta hyvinvointiteemalla. 

Täysin etänä toteutettuun ryhmässä oli mukana 39 osallistujaa. Yhteistyökumppani ryhmässä toimi 

hyvinvointialan ammattilainen Varpu Hintsanen ja valmennus toteutettiin Varpun TAHTO -valmennuksen 

konseptilla. Tästä kokeilusta kerättiin palautetta osallistujilta ja sen avulla on kehitelty seuraavalle vuodelle 

verkkovälitteistä vertaistukitoimintaa.   

https://www.facebook.com/groups/117740544909662/
http://www.hyvakysymys.fi/
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Leijonaemojen viestintäkanavat 

 

Leijonaemojen blogissa julkaistiin vuonna 2020 yhteensä 39 kirjoitusta. Aiheina näissä olivat mm. 

erityislasten sisarukset, koronan vaikutukset erityislapsiperheiden elämään sekä Leijonaemojen toiminta ja 

vapaaehtoiset. Blogissa käsiteltävät teemat on jaoteltu luokkiin ”Astetta asiallisemmin”, ”Meidän erityinen 

arki”, ”Päin perhettä” ja ”Vertaisten verkko”. 

 

Yhdistyksen verkkosivuilla www.leijonaemot.fi oli vuoden 2020 aikana yhteensä 114 744 kävijää. Sivustolle 

tultiin useimmiten mobiililaitteilla (74,9 %). Kävijöistä suurin osa sijaitsi Suomessa (97,4 %). Yhdistyksen 

Twitter-tilillä oli vuoden aikana 2489 seuraajaa (kasvua 3 % edellisvuodesta). Instagram-tili tavoitti myös 

uusia seuraajia: seuraajien vuosikasvu oli 16 % ja tilillä oli 1990 seuraajaa. 

 

Leijonaemot ry:llä on oma sivu Facebookissa (https://www.facebook.com/leijonaemot). Tämä sivu on 

tarkoitettu yhdistyksen viralliseen viestintään ja toiminnasta tiedottamiseen, ajankohtaisten asioiden, 

kannanottoihin ja erityislapsiperheitä koskevien asioiden tiedottamiseen. Seuraajia tällä sivulla vuonna 

2020 oli 8318 ja kasvua edellisestä vuodesta 18 %. 

Instagramissa ja Facebookissa julkaistiin vuoden aikana kaksi kampanjaa: helmikuussa hyvinvoinnin 

aakkoset sekä joulukuussa joulukalenteri, johon saatiin arvontapalkintoja eri yrityksiltä. 

Yhdistyksen ajankohtaiset tiedotteet lähetetään Leijonaemojen postituslistan kautta. Postituslistalla oli 

vuonna 2020 yli 3600 tilaajaa, joista yhdistyksen jäseniä reilut 1600. Tiedotteissa kerrotaan ajankohtaisista 

asioista yhteiskunnallisella tasolla sekä Leijonaemoista toiminnasta koskien erityislasten vanhempia ja 

heidän perheitään. Jäsentiedotteissa kerrotaan toiminnasta kohdennettuna Leijonaemojen jäsenistölle. 

Tiedotteita kaikille tilaajille lähetettiin yhteensä 12 kertaa ja jäsentiedotteita 18 kertaa vuoden aikana. 

 

 

 

  

http://www.leijonaemot.fi/
https://www.facebook.com/leijonaemot
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Leijonapartio ja Leijonaluuri  

Leijonapartio ja Leijonaluuri ovat jatkaneet vertaistuen ja konkreettisen avun tarjoamista 

erityislapsiperheille. 

Yhteydenottoja tuli noin 50 sekä kotisivujen lomakkeella että suorina yhteydenottoina Leijonaluuriin tai 

työntekijöihin. Noin puolet yhteydenotoista ohjattiin eteenpäin vapaaehtoisille. Vapaaehtoisten lisäksi 

yhteydenottajia ohjattiin eteenpäin mm. kunnan tai sairaanhoidon palveluihin, oikeusaputoimistoon ja 

muiden, esim. diagnoosipohjaisten järjestöjen palveluihin. 

Tyypillisimmin yhteyttä otettiin vanhemman jaksamiseen liittyvissä asioissa. Neuvontaa tarvittiin koulu- ja 

hakemusasioissa. Yhteydenottajia autettiin myös tiedonhaussa ja muutaman kanssa käsiteltiin myös 

lastensuojelun tarvetta ja toimintamalleja. Erityislapsiperheiden taloudelliset haasteet nousivat usein esiin, 

vaikka ne eivät olisikaan olleet ensisijainen yhteydenoton syy. Korona-aika näkyi yhteydenotoissa 

vanhempien uupumisena etäkoulun järjestelyissä sekä sijaishoidon ja terapioiden keskeytyksissä. Osa 

perheistä otti yhteyttä useamman kerran, mikä kertoo osaltaan perheiden moniongelmaisesta tilanteesta, 

mutta myös koronavuoden aiheuttamasta yksinäisyydestä ja turvattomuuden tunteesta. 

Syyskuun alussa Leijonaemot ry ja Suomen Lions-liitto aloittivat yhteistyön haastavissa tilanteissa olevien 

erityislapsiperheiden auttamiseen ympäri Suomen. Yhteistyösopimuksen myötä Leijonaemot välittää 

soveltuvat Leijonapartio-avunpyynnöt paikallisille Lions Clubeille, jotka ottavat asian hoitaakseen. Vuonna 

2020 tämän yhteistyön kautta sai apua 7 erityislapsiperhettä. 

 

 

  
 

Kuva: Leijonapartio ja Leijonaluuri tassut 
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Leijonaemojen ruokakassi-kampanja 

Koronapandemian poikkeusolot hankaloittivat lähes kaikkien suomalaisten elämää, ja vaikutukset monille 

erityislapsiperheille olivat erittäin haastavat. Esimerkiksi työ, koulu ja lastenhoito hoidettiin kotona, julkisilla 

paikoilla liikkumista rajoitettiin ja moni joutui irtisanotuksi tai lomautetuksi töistä. Uudenlainen arki toi 

mukanaan uudenlaisia avuntarpeita. Ruokakaupassa käyminen vaikeutui monille, sillä kauppaan 

meneminen koettiin suurena riskinä mahdollisen koronavirustartunnan vuoksi tai kauppaan ei voinut 

mennä karanteenin tai eristäytymisen vuoksi. Ruoka-avun tarve lisääntyi myös taloudellisten vaikeuksien 

takia, joka oli seurausta lomautuksista ja irtisanomisista. Tämän johdosta keväällä syntyi paljon uusia ruoka-

avun muotoja. Leijonaemot kehittivät vapaaehtoisten johdolla myös oman palvelun, jossa jaettiin ruoka-

apua erityislapsiperheille.  

Rahoitus ruokakassi-kampanjaa kerättiin sekä yksityis- että yrityslahjoittajilta. Kansainvälisenä pastapäivänä 

25.10. ravintola Ultima Fiasco Henri Alenin johdolla järjesti tempauksen ja tarjoili pastaa hyvä mielen kera 

Ultimassa. Päivän tuotto mahdollisti yli sadan ruokakassin toimituksen tukea tarvitseville perheille 

Leijonaemojen kautta. Myös Odd Fellow -veljeskunta tuki Leijonaemoja 3000 €:n lahjoituksella 

vähävaraisten jäsenten auttamiseksi ja lahjoitus käytettiin ruokakasseihin perheille. 

 

 

Kuva: ravintola Ultima Fiasco Ruokakassi-tempaus Kansainvälisenä pastapäivänä 25.10.2020. 

 

Sosionomiopiskelija Saara Markkanen Ammattikorkeakoulu Metropoliasta teki opinnäytetyönsä 

Leijonaemojen ruokakassi-kampanjasta. Opinnäytetyön haastatteluaineistosta nousi esille, että 

Leijonaemoilta saatu ruoka apu koettiin päällimmäisenä erittäin positiivisena asiana koko perheen 

kannalta. Se koettiin helpotuksena perheen taloudelliseen tilanteeseen ja arjen helpotuksena. Ruoka-avun 
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määrä oli koettu riittävänä ja se vastasi hyvin perheiden tarpeisiin. Aineistosta nousi merkittävästi esille 

perheiden taloudelliset haasteet, jotka johtuivat muutoksista perheiden vanhempien työtilanteissa. 

Perheiden ruokakustannukset nousivat myös sen takia, että perheiden lapset jäivät kotikouluun tai pois 

päiväkodista. Ruoka-avulla koettiin olleen pelkästään positiivinen merkitys elämänlaadun näkökulmasta.  

 

HANKKEET  

 

Perhe edellä puuhun -hanke 

Maaliskuussa 2018 alkaneessa kolmivuotisessa STEA-rahoitteisessa Perhe edellä puuhun -hankkeessa 

tuodaan hyvinvointia erityislapsiperheille luonto- ja eläinaiheisten tapahtumien kautta. Hankkeeseen 

kuuluu vertaistukeen perustuvia päivä- ja viikonlopputapahtumia. Päätavoitteena hankkeessa on vahvistaa 

erityislapsiperheiden voimavaroja, vahvuuksia sekä sisäistä vuorovaikutusta ja torjua yksinäisyyttä. 

Hankkeen tapahtuvat järjestetään pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Hiljaisen koronavuoden tuomien  

Vuoden 2020 aikana hankkeessa järjestettiin 5 päivätapahtumaa: 2 Helsingissä, 1 Hämeenlinnassa, 1 

Ylöjärvellä ja 1 Porvoossa. 1 perheviikonloppu järjestettiin Nurmeksessa yhteistyössä Kehitysvammaisten 

Tukiliiton Malike-toiminnan ja Tatu ry:n kanssa. Koska hankkeessa ei koronan vuoksi voitu järjestää 

lähitapahtumia, hankkeen aktiivinen viestintä sosiaalisessa mediassa painottui somehaasteisiin sekä 

esteettömiin luontoretkivinkkeihin, joita riskiryhmiin kuuluvat perheet pystyivät soveltamaan arjessaan 

ilman ylimääräisiä kontakteja.  Loppuvuodesta hankkeessa oli työharjoittelussa luonto- ja ympäristöalaa 

opiskeleva erityisnuori, joka toteutti erityislapsiperheille kohdennetun suuntamysteeripelin. Hankkeen 

teemoja juurrutettiin yhdistyksen toimintaan myös luontoteemaisten chat-iltojen sekä vapaaehtoisten 

koulutuksen Perhe edellä puuhun -osion avulla. Perhe edellä puuhun -hankkeen ohjausryhmä kokoontui 

vuonna 2020 kaksi kertaa. Vuonna 2020 hankkeen tapahtumat tavoittivat 96 ihmistä. Perhe edellä puuhun -

hankkeen viestintää ja markkinointia tehdään Instagramissa @perheedellapuuhun -tilillä, Facebookissa 

Perhe edellä puuhun -sivulla avulla sekä Leijonaemojen Facebook-sivun, verkkosivujen ja Leijonaemojen 

uutiskirjeen kautta.  
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Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -hanke 

Huhtikuussa 2018 alkaneessa kolmivuotisessa STEA-rahoitteisessa Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -

hankkeessa valokeilassa ovat erityislapsiperheiden sisarukset. Hankkeeseen kuuluu vertaistukeen 

perustuvia päivä- ja viikonlopputapahtumia sekä ohjattuja perhehaastatteluita. Projektin kohderyhminä 

ovat 7-11-vuotiaat ja 12-17-vuotiaille sisarukset sekä heidän vanhempansa. Hankkeen tapahtuvat 

järjestetään pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Tapahtumat sisältävät mukavaa yhteistä tekemistä, 

vertaistukea sekä tietoa erityisestä sisaruudesta. Osa hanketapahtumista on kohdennettu sisarukselle ja 

vanhemmalle, ja niiden tarkoitus on vahvistaa kaksikon välistä suhdetta. Hankkeessa Leijonaemot ry 

juurruttaa Erityinen sisaruus -projektin keräämää tietoa erityisestä sisaruudesta. Hiljaisen koronavuoden 

tuomien säästöjen vuoksi hanke sai jatkoaikaa vuodelle 2021. 

Vuonna 2020 hankkeessa järjestettiin yhteensä 3 eri päivätapahtumaa sisaruksille eri puolilla Suomea. 

Sisarukset pääsivät hohtokeilaamaan, ajamaan karting-ajoa, ja hoitamaan hevosia. Lisäksi järjestettiin 2 

Sisarusviikonloppua: yksi Rovaniemellä yhteistyössä Erityislasten omaiset ELO ry:n sekä IBD ja muut 

suolistosairaudet ry:n kanssa ja yksi Helsingissä. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin ja 

valokuvaaja Nita Veran kanssa erityislapsiperheiden lapsia kuvaava ”Jokainen tähtikin on erilainen” -

valokuvanäyttely, joka nähtiin kahdessa kulttuuritalossa, Kanneltalossa ja Malmitalossa Helsingissä syksyllä 

2020.  Valokuvanäyttelyn oheistapahtumana järjestettiin ”Valokeilassa erityislasten sisarukset” tapahtuma 

Kanneltalossa, joka myös striimattiin. Tapahtumassa palkittiin erityislasten sisaruksia työssään hyvin 

huomioivia terveydenhuollon ammattilaisia eri puolilta Suomea. Sisarusten päivän viestintäkampanja 

toteutettiin yhteistyössä DIAK-sosionomiopiskelijoiden kanssa. Tietoa erityisestä sisaruudesta jaettiin 

kolmella Näkymätön sisarus -etäluennoilla, joista kaksi järjestettiin yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa, 

ja ne kohdennettiin varhaiskasvattajille sekä erityislasten vanhemmille. Kolmas luento pidettiin Careeria-

oppilaitoksen kanssa. 

Vuoden 2020 sisarustapahtumiin osallistui kaikkiaan 7-17-vuotiasta 44 sisarusta sekä 67 sisaruksen 

vanhempaa. Tapahtumien ohella hankekokonaisuuteen kuuluvat ohjatut perhehaastattelut eli 

perheinterventiot. Niiden tavoitteena on vahvistaa perheiden sisäistä vuorovaikutusta. Vuonna 2020 niitä 

toteutettiin Pirkanmaan alueella yhteistyökumppanin, Vuorovaikutushoito ILO Oyn kanssa yhteensä 

kuudelle erityislapsiperheelle, ja niihin osallistui 31 ihmistä. Hankkeen kaikilla tapahtumilla tavoitettiin 

yhteensä 26 894 ihmistä. Hankkeen teemoja on juurrutettu Leijonaemoihin sisarusteemaisten chat-iltojen 

sekä vapaaehtoiskoulutuksessa, jossa on myös sisarusteemainen osio. 

Sisarushankkeen viestintää ja markkinointia tehdään hankkeen Facebook-sivun, Näkymätön sisarus -sivun, 

Twitter- ja Linkedin -päivitysten sekä Leijonaemojen verkkosivujen ja Leijonaemojen uutiskirjeen kautta.  
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HENKILÖRESURSSIT  

Vapaaehtoiset  

Yhdistyksessä toimii kuukausittain aktiivisesti vapaaehtoisia Leijonaemoja noin 90 henkilöä. Vapaaehtoiset 

ovat kaikissa tapahtumissamme vertaisohjaajina. Leijonapartiossa on vapaaehtoisia, jotka jalkautuvat 

tarjoamaan vertaistukea tai apua kriisitilanteessa olevien perheiden kotiin. Korona-vuoden aikana syntyi 

uusia vapaaehtoistehtäviä myös verkkovertaistuen piirissä. Lisäksi vapaaehtoiset kirjoittivat blogikirjoituksia 

tai lahjoittivat aikaansa tai tieto/taitojaan monella eri tapaa kuten luennoimalla ja jakamalla 

kokemusasiantuntijuuttaan. 

 

Hallitus ja toimihenkilöt  

 

Kevätkokous valitsi tilintarkastajaksi Eva Bruun KHT ja varatilintarkastajana Rabbe Nevalainen KHT. Eva 

Bruun toimitti tilintarkastuksen. 

 

Hallitus 

 

Yhdistys valitsi syyskokouksessa 2019 hallituksen vuodelle 2020, jonka kokoonpano on seuraava.  

 

Jäsenet: 

Johanna Vesanen (Lempäälä), puheenjohtaja 

Noora Hakala (Nokia), varapuheenjohtaja 

Kari Liukonsuo (Pirkkala) 

Kati Oinonen (Mikkeli) 

Marika Salo (Liminka) 

Marko Suvila (Kerava), erosi 3.9.2020 

Varajäsenet: 

Sanna Edelman (Espoo) 

Jutta Reinhardt (Nokia) 

Satu Yli-Talonen (Salo) 
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Työntekijät 

 

Yhdistyksessä oli yhteensä kahdeksan työntekijää vuoden 2020 aikana. 

 

Toiminnanjohtaja Pia Lemmetty  

Järjestötyöntekijä Kati Vaari 

Järjestötyöntekijä Sanna Newton 

Järjestötyöntekijä Heli Parjanen 

Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -hanke, projektityöntekijä Karolina Lamroth 

Perhe edellä puuhun -hanke, projektityöntekijä Minna Juvalainen (30.6.2020 saakka) 

Perhe edellä puuhun -hanke, projektityöntekijä Malla Laakso-Nyström (30.5.2020 alkaen) 

Paikka Auki -hanke, järjestöassistentti Inka Peltola 
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VAPAAEHTOISTEN KOULUTUKSET  

Ennen korona-rajoituksia ehdittiin järjestää Oulun seudun vapaaehtoisille alueellinen tapaaminen sekä 

vapaaehtoiskoulutus Vaasassa yhdessä Lakeuden omaishoitajat ry:n Meidän erityinen perhe -hankkeen 

kanssa. 

 

Uusien vapaaehtoisten koulutus maaliskuun lopulta jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi. Syksyllä 

järjestettiin ensimmäinen vapaaehtoisten verkkokoulutus, johon osallistui kuusi uutta vapaaehtoista eri 

puolilta Suomea. Koulutus kesti kaikkiaan pari kuukautta ja sisälsi sekä Teams-tapaamisia että verkossa 

itseopiskeltavaa sisältöä. Osallistujilta saatiin hyvää palautetta koulutuksen toteutuksesta näin: monet 

kokivat, että se oli helppo sovittaa omaan arkeen ja asioita sai omaksua rauhallisemmin kuin viikonlopun 

koulutuksessa. 

 

Myös vapaaehtoisten virkistys- ja jatkokoulutusviikonloput huhtikuulta ja lokakuulta jouduttiin perumaan 

korona-pandemian vuoksi. Näitä korvaamaan järjestettiin vapaaehtoisten etäkahveja kerran kevätkaudella 

ja neljästi syyskaudella. Etäkahvien ohjelmassa oli sekä tiedotusta Leijonaemojen ajankohtaisista asioista 

että mahdollisuus vapaaehtoisten keskinäiseen vertaistukeen. 

 

VAIKUTTAMISTYÖ 

 

Vaikuttamistyötä tehdään viidellä saralla: vaikuttamalla lainsäädäntöön, vaikuttamalla yhdessä 

yhteistyökumppaneiden kanssa, kohdennettua vaikuttamistyötä ammattilaisille, alan opiskelijoille sekä 

viranomaisille, yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen sekä jäsenistöön vaikuttaminen. Leijonaemot on 

antanut kannanottoja ja lausuntoja sekä tehnyt vaikuttamistyötä osallistumalla erilaisiin työryhmiin.  

Leijonaemot saa useita kokemusasiantuntijoiden puheenvuoropyyntöjä sosiaali- ja terveysalan 

oppilaitoksilta ja toimijoilta. Leijonaemojen työntekijät tai vapaaehtoiset vierailevat kokemusasiantuntijoina 

oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Vierailujen määrä vaihtelee kysynnän mukaan. Korona-pandemian 

aikaan näitä luentoja pidettiin myös etäyhteyksin. 

Leijonaemot ry oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä järjestöjen kuulemistilaisuudessa 

25.2.2020, jonka aiheena oli valmisteilla oleva perhevapaauudistus. Yhdistys toi tilaisuudessa esiin 

erityislapsiperheiden haastavat elämäntilanteet ja joustavien perhevapaakäytänteiden tarpeellisuuden. 

Leijonaemot ry:ltä pyydettiin lausunto Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin 

eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Lausunnossamme 12.6.2020 todettiin 

mm. seuraavaa: 

Leijonaemot ry näkee hyvänä asiana sen, että kouluille tarjotaan mahdollisuuksia joustoihin 

opetuksen järjestämisen suhteen. Yhdistyksemme haluaa kuitenkin nostaa esiin huolen 

erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioimisesta erityistilanteissa. 

Leijonaemot ry toivoo joustavuutta ja yksilöllistä harkintaa jokaisen erityistä tukea tarvitsevan 

lapsen ja nuoren kohdalla, sillä avun ja tuen tarpeeseen vaikuttavat niin lapsen yksilölliset 

tarpeet, luokka-aste kuin perheen kokonaisvaltainen tilanne. 

Leijonaemot ry osallistui STM:n järjestämään Lapsiperheiden kuntoutuspalveluiden kehittämisen työpajaan 

17.6.2020. 
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Koronapandemia toi mukanaan paljon haasteita, joihin pyrittiin tarttumaan yhteiskunnan eri toimijoiden 

tahoilta. Leijonaemot ry:ltä pyydettiin lukuisia haastatteluja ja kannanottoja liittyen erityislasten 

erityistarpeiden huomioimiseen, kun koulut siirtyivät etäopetukseen keväällä 2020. 

Vaikuttamistyötä tehtiin sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Erityislapsiperheiden asema on hyvin 

vaihteleva riippuen asuinkunnasta, ja tähän eriarvoisuuteen puututtiin suorilla yhteyksillä alueellisiin 

toimijoihin (mm. vammaispalelut, sosiaalitoimi ja opetusviranomaiset) – ongelmia tuotiin esiin myös laajasti 

esim. Leijonaemojen blogissa (aiheesta enemmän toisaalla vuosikertomuksessa).  

Leijonaemot ry on myös SosTe ry:n jäsen, ja tätä kautta yhdistys oli mukana valtakunnallisessa sote-alan 

vaikuttamistyössä.  

Leijonaemot ry:n Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -hankkeen avulla yhdistys on tehnyt aktiivista 

vaikuttamistyötä erityislasten sisarusten aseman nostamisessa esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.  

 

 

RAHOITUS 

 

Pääosa toiminnasta rahoitetaan STEAn avustuksilla. Tämän lisäksi toimintakuluja katetaan erilaisilla 

säätiöavustuksilla, verkkokauppamyynnillä, jäsenmaksutuotoilla, kaupunkien avustuksilla sekä lahjoituksilla.  

 

 
 

 

STEA AK 274 880,00 € 

Stea NäKy 58 900,00 € 

Stea PeP 84 600,00 € 

PaikkaAuki 44 000,00 € 

Osallistumismaksut 8 595,00 € 

Jäsenmaksut  19 450,00 € 

Myyntituotot  3 368,76 € 

Muut avustukset 5 500,00 € 

 Saadut lahjoitukset  12 200,70 € 

Rahoitus 

STEA AK Stea NäKy Stea PeP

PaikkaAuki Osallistumismaksut Jäsenmaksut

Myyntituotot Muut avustukset  Saadut lahjoitukset
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YHTEENSÄ  487 330,00 € 
 

 

Varainhankinta 

 

Yhdistyksen rahoitusta on hankittu jäsenmaksuilla, Leijonaemot -tuotteiden myyntituloilla, STEA:n 

kohdennetulla toiminta-avustuksella sekä projektirahoituksella. Lahjoituksia yhdistys sai mm. yrityksiltä ja 

yhteisöiltä, jotka olivat suurimmaksi osaksi ohjattu aina tietyn vertaistukiryhmän käyttöön.  

 

Jäsenmaksu vuonna 2020 oli sekä yksilö- että perhejäseniltä 15 €. Jäsenmaksutuotto oli 19 450,00 €  

 

Yhdistys on myynyt jäsentuotteina Leijonaemo -T-paitoja, heijastinta, tuubihuiveja, avainnauhoja, 

juomapulloja, muistoadresseja, Leijonaemo-kasseja sekä Leijonaemojen tarinat -kirjaa. Myyntiin otettiin 

myös erä huppareita ennakkotilausten perusteella. Muutaman yrityksen kanssa on sovittu provisioista 

heidän tuotteistaan, joita ostetaan Leijonaemojen verkkosivujen kautta. Verkkokaupan myyntituotot olivat 

3 368,76€ 

 

Yhdistyksen talous 

 

Yhdistyksen ehdottomasti suurin rahoituslähde on STEA:n myöntämät avustukset, joita vuonna 2020 oli 

käytettävissä: 

 

STEA AK 274 880,00 € 

Stea NäKy 58 900,00 € 

Stea PeP 84 600,00 € 

PaikkaAuki 44 000,00 € 

 

 

Lisäksi yhdistyksen toimintaan on saatu varoja jäsenmaksutuotoista, satunnaisista lahjoituksista, 

verkkokauppamyynnistä, varainhankinnasta. Yhdistyksellä on voimassa oleva rahankeräyslupa.  

 

Osallistumismaksut     8 595,00 € 

Varainhankinta     15 569,46 € 

Muut avustukset       5 500,00 € 

 

 

Yhdistys ei tehnyt merkittäviä investointeja kuluneen toimintavuoden aikana. Suurin yksittäinen kuluerä on 

ehdottomasti henkilöstökulut sivukuluineen.  Muita merkittäviä kulueriä ovat suunnitellusti toteutuneet 

tapahtumat tilavuokra- ja majoituskuluineen. Tapahtumakulut jäivät vuonna 2020 suunniteltua 

pienemmiksi korona pandemian vuoksi peruttujen tapahtumien vuoksi. Peruutuskuluja aiheutui 

yhdistykselle jonkin verran.  

 

Taloutta hoidettiin hyvässä yhteistyössä toiminnanjohtajan, tilitoimiston ja hallituksen talousvastaavan 

kanssa yhdistyksen taloussääntöä noudattaen.  
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YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Yhteistyötä tehdään muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Vuonna 2020 Leijonaemojen 

yhteistyökumppaneita olivat mm. Aivoliitto, Ensi-ja turvakotien liitto, Erityislasten omaiset ELO ry, 

Epilepsialiitto, Helsingin kaupunki, Uusi Lastensairaala, , Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö; Noriokeskus, 

Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Ronald Mc. Donald -talo, Järvenpään Perhekeskus 

Maahinen, Kajaanin kaupunki, Kajaanin Seudun Diabetesyhdistys ry, Kehitysvammatuki 57 ry, 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja  KVTL:n Malike-toimnta, Kevyt ry, KYSin 

lasten ja nuorten klinikka, Lakeuden omaishoitajat ry, Lastenklinikan Kummit, Lastensuojelun Keskusliitto, 

Lihastautiliitto, Suomen Lions -liitto ry, Länsi-Suomen Diakonialaitos, Mannerheimin lastensuojeluliitto, 

Mikkelin seudun Omaiset ja läheiset ry  Munuais- ja maksaliitto, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry 

jäsenyhdistyksineen, Oulun seudun omaishoitajat ry, Parasta lapsille ry, Parisuhdekeskus Kataja, 

Pirkanmaan omaishoitajat ry PIONI, Pohjois-Savon Mukana-verkosto, Pohjois-Savon Omaishoitajat ry, 

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Savon Vammaisasuntosäätiö, Sininauhaliitto ry, Suomen 

CP-liitto, Takuusäätiö, Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry, Tampereen Seudun Omaishoitajat ry, 

Tampereen yliopistollinen sairaala, Tapiolan seurakunta Espoo, Tatu ry, ja Väestöliitto. 

 

Leijonaemot ry tekee järjestöyhteistyötä myös monien verkostojen kautta. Olemme mukana mm. Tukea 

parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta -järjestöverkostossa, Palvelupolkumalli-verkostossa, 

Pähkinänsärkijät -verkostossa ja Verkkovertaistuen kehittäjät -verkostossa. 

 

Pähkinänsärkijät -verkosto koostuu usean järjestön yhteystyöstä. Verkostossa ovat mukana Leijonaemojen 

lisäksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (ylläpitäjä), Ensi- ja turvakotien liitto, Kehitysvammatuki 57 ry, 

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Lasten ja nuorten keskus ry, Lasten omaishoitajat ry, Parisuhdekeskus Kataja, 

Setlementti Tampere ry, SOS-Lapsikylä (Pelastakaa Lapset ry), Tampereen Ensi- ja turvakoti ry, Tampereen 

seurakuntayhtymä, Tukiliitto ry, ViaDia ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. 

Verkoton toiminta edistää kaikkien erityislapsiperheiden asemaa yhteiskunnassa yhdenvertaisesti 

huomioiden perheiden moninaisuuden. Verkoston tavoitteina on käytäntöjen ja osaamisen jakaminen 

järjestöjen kesken, yhdessä vaikuttaminen erityislapsiperheiden aseman näkyvyyden edistämiseksi 

yhteiskunnassa ja yhteiskehittämisen pilotoinneilla ja hankeyhteistyöllä. Verkoston toiminnasta hyötyvät 

sekä perheet että ammattilaiset ja päättäjät. 

 

Palvelupolkumalli.fi on 18 järjestön ja muun toimijan yhdessä ylläpitämä sivusto, joka tarjoaa tietoa 

vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä heidän 

kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille. 

 

Verkkovertaistuen kehittäjien verkostoa hallinnoi Kehitysvammaisten tukiliitto. Verkosto kokoontuu 

muutaman kerran vuodessa yhteiseen työpajaan vaihtamaan kokemuksia verkkovertaistuen 

toteuttamisesta ja ideoimaan uusia tapoja erilaisten kohderyhmien tavoittamiseksi verkon välityksellä. 

 

Lastenklinikan kummit ovat lahjoittaneet joka vuosi Leijonaemot ry:n jäsenperheille satoja vapaalippuja 

perhetapahtumiin. Koronatilanteen vuoksi lippujen ei jaettu vuonna 2020. Sen sijaan Kummit järjestivät 

tapahtumia verkossa, joihin myös Leijonaemojen jäsenperheet saivat kutsun. 


