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Yhteiset Lapsemme 4/2020 -lehden 
teemana oli hyvä tulevaisuus. Sen 
sisällön tekivät kokonaan Roihuvuoren 
alakoulun 6.-luokkalaiset. Pi
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Toiminnanjohtajan 
katsaus
UUDISTUMISTA JA KEHITTYMISTÄ 
PANDEMIAVUONNA 2020
Erityisesti yhteiskunnallisesti vaikeina aikoina 
olisi tärkeää, että lapsille ja nuorille suunnattua 
toimintaa saataisiin järjestettyä niin paljon ja niin 
monelle kuin mahdollista. Lähes koko yhteiskun-
nan pysäyttänyt koronavirusepidemia kuitenkin 
pysäytti hetkeksi myös Yhteiset Lapsemme ry:n 
toiminnan keväällä 2020. Samalla ryhdyimme kui-
tenkin etsimään vastuullisia tapoja organisoida 
toimintaa niin, että tärkeitä tavoitteitamme voitiin 
viedä eteenpäin. Osa toiminnasta jatkui pienen 
tauon jälkeen kuten aiemminkin, kuten adop-
tiovalmennukset, tai kokonaan ilman katkoksia, 
kuten lastensuojelun palvelut, mutta esimerkiksi 
venäjänkielinen kerhotoiminta jouduttiin ajamaan 
kokonaan alas heti epidemian puhjettua.

Vuotta 2020 voi tarkastella myös tunnuslukujen 
valossa. Toimintamme tavoitti vuoden aikana 
Suomessa noin 15 500 ihmistä joko verkossa tai 
paikan päällä, vapaaehtoisia aikuisia toiminnassa 
oli mukana noin 370 ja sosiaalisen median kautta 
tavoitimme vuoden aikana jopa 150 000 ihmistä. 
Uusia vapaaehtoisia saimme mukaan yhdistyksen 
toimintaan koronasta huolimatta lähes kaikissa 
toiminnoissa, mistä iloitsemme. Taloudellisesti 
vuodesta selvittiin myös, varovaisuusperiaatetta 
noudattaen ja varainhankinnan avulla, melko hy-
vin. Järjestöjen rahoitusta ylipäätään ei leikattu 
niin paljon kuin oli aihetta pelätä.

Vuoden 2020 aikana julkaistiin myös uutta, kuten 
kotoutumista tukeva Tienoo.fi-mobiilisivusto. Li-
säksi esiteltiin Suomeen muuttaneiden kotoutu-
miseen tähtäävä varhaisen perhekotoutumisen 
malli. Myös uusia rasisminvastaisen työn menetel-

miä kehitettiin, uusia podcasteja tuotettiin, nuor-
ten ja vapaaehtoisten tukisuhteita rakennettiin, ja 
viestinnässämme tuotettiin hyvin paljon sisältöjä. 
Saimme myös runsaasti hyödyllistä kokemusta 
etäyhteyksien avulla toteutettavien tapahtumien 
ja koulutusten järjestämisestä. Hyvällä yhteistyöl-
lä, joustavuudella ja keskinäisen vertaistuen avulla 
me onnistuimme.

Koronatilanteen myötä teimme myös etäkokouk-
set mahdollistavan sääntöuudistuksen. Vuoden 
2020 lopulla hyväksyttiin myös uusi strategiamme, 
jonka mukaan Yhteiset Lapsemme ry on yhä ko-
rostetummin lastenoikeusjärjestö, joka puolustaa 
kulttuurista moninaisuutta Suomessa. Strategiaan 
kirjattuja arvojamme ovat rohkeus, välittäminen ja 
yhdenvertaisuus, joiden tulee näkyä kaikessa toi-
minnassamme myös tulevina vuosina.

Kiitän jäseniämme, vapaaehtoisiamme, osaavaa ja 
sitoutunutta henkilökuntaamme, lahjoittajiamme 
sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme (kaikes-
ta huolimatta) onnistuneesta toimintavuodesta 
2020!

Markus Söderlund
toiminnanjohtaja
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Vaikuttamistyö

KAMPANJOINTIA VERKOSSA 
Pandemiavuonna 2020 Yhteiset Lapsemme ry:n 
vaikuttamistyötä tehtiin suurelta osin verkossa. 
Kun poikkeustila maaliskuun puolivälissä alkoi, 
kyltit olivat jo valmiiksi maalattuina ja videot ku-
vattuina rasisminvastaisen viikon mielenilmausta 
varten. Kampanjan liveosuus peruttiin ja kampan-
ja toteutettiin onnistuneesti sosiaalisessa medi-
assa tavoittaen tuhansia seuraajia. Myöhemmin 
kampanjavideot tulivat osaksi yläkouluille valmis-
tettua Rohkea ja reilu kaupunki -opetusaineistoa. 

Elokuussa kampanjoimme kaikille lapsille ja nuo-
rille turvallisen ja yhdenvertaisen koulun puolesta. 
Rohkeasti ja reilusti koulutielle -kampanja haastoi 
aikuisia ottamaan vastuuta ja puuttumaan rasis-
miin ja kiusaamiseen sekä aktiivisesti muutta-
maan oppilaitosten syrjiviä rakenteita ja käytän-
töjä. Kampanja muistutti myös lapsia ja nuoria 
kohtelemaan kaikkia hyvin ja asettumaan aina 
kiusatun puolelle. Kampanjan aikana nostimme 
esille nuorten ja aikuisten muistoja ja tunnelmia 
ensimmäisistä koulupäivistä ja opintojen aloitta-
misesta uudessa opinahjossa sekä julkaisimme so-
siaalisessa mediassa kantaaottavia postauksia, va-
lokuvia ja tarinoita, videoita sekä blogikirjoituksia. 

Loppuvuodesta olimme mukana Lapsen oikeuk-
sien viestintäverkoston yhteisessä #Saa unelmoida 
-kampanjassa jakamalla sekä yhteistä että omaa 
kampanjamateriaalia. Videoissa lapset kertoivat 
isoista ja pienistä haaveistaan ja aikuiset muiste-
livat omia lapsuuden unelmiaan ja kannustivat 
kaikkia lapsia rohkeasti tavoittelemaan unelmiaan 
ja omannäköistä hyvää tulevaisuutta. Huippusuo-
situksi nousi pikku-Luukaksen video, jossa hän 
kolmella kielellä kertoi unelmistaan.

Vuoden aikana järjestimme yhteensä viisi vaikutta-
mistyön kampanjaa, joissa julkaisimme useita vi-
deoita, blogeja ja kantaaottavia postauksia. Kam-
panjatyötä teimme yhdessä koko toimiston ja eri 
toimintojen työntekijöiden kanssa. Verkkovaikut-
tamistyömme vahvistui ja sosiaalisessa mediassa 
tavoitimme parhaimmillaan jopa 150 000 katsojaa. 

Koronavuoden suvannoissa saimme muutaman 
kerran mahdollisuuden lähteä kadulle. Yksi näis-
tä hetkistä koettiin kesäkuussa, kun Yhdysval-
loista liikkeelle lähtenyt Black Lives Matter -liike 
rantautui Suomeen. Osallistuimme rakenteellista 
rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavaan mielen-
ilmaukseen Senaatintorilla Helsingissä sekä sosi-
aalisessa mediassa jakamalla aiheeseen liittyvää 
sisältöä. 

Isoja lasten ja nuorten tapahtumia emme voi-
neet järjestää lukuun ottamatta 20.11. Kes-
kustakirjasto Oodissa pidettyä Yhteiset Lap-
semme -lehden teemanumeron ”Lasten oma 
lehti” -julkistamistilaisuutta sekä Hyvä elämä – Hy-
vä tulevaisuus -diginäyttelyn avajaisia. Tilaisuu-
teen osallistui rajoitusten sallimissa puitteissa 
Roihuvuoren alakoulun 6.-luokkalaisia, jotka oli-
vat tehneet lehden sisällön, opettajansa kanssa.  
Pandemian vaikutukset näkyivät yleisötapah- 
tumien, festivaalien ja katukampanjoiden 
peruuntumisena, mikä vaikeutti kontaktin saamis-
ta  toiminnastamme kiinnostuneisiin, uusiin jäse-
niin ja vapaaehtoisiin. 

 LAUSUNNOT JA MUU VAIKUTTAMINEN 
Vuoden 2020 jatkoimme yhteiskunnallista vaikut-
tamistyötä osallistumalla oikeusministeriön kuu-
lemistilaisuuteen rasisminvastaisesta toimenpide-
ohjelmasta, jonka kirjaamisesta hallitusohjelmaan 
olimme kampanjoineet vuoden 2019 eduskunta-
vaaleissa. Lisäksi annoimme lausunnon usean äi-
dinkielen merkitsemisestä väestörekisteriin.
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Maaliskuussa alkanut koronaepidemia siirsi 
rasisminvastaista päivää varten tehdyt mielen-
osoituskyltit postauksiksi sosiaaliseen mediaan.

Kesäkuussa osallistuimme Black Lives Matter 
-mielenilmaukseen Helsingissä ja marraskuussa 
juhlimme Roihuvuoren alakoulun 6.-luokkalais-
ten tekemän Yhteiset Lapsemme -lehden julkis-
tamista keskustakirjasto Oodissa. Ku
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Ole rohkea ja reilu 
-toiminta

OLE ROHKEA JA REILU 
Ole rohkea ja reilu – uskalla välittää!® -toiminnassa 
koulutamme vapaaehtoisia, kasvatusalan ammat-
tilaisia ja opiskelijoita ohjaamaan moninaisuuden 
arvostusta lisääviä, puuttumisen ja välittämisen 
taitoja opettavia, taidelähtöisiä ja toiminnallisia 
työpajoja. Työpajoja ohjataan päiväkodeissa, kou-
luissa ja vapaa-ajan ryhmissä. Toimintaan kuuluu 
myös rasisminvastaista vaikuttamistyötä ja aikuis-
ten moninaisuuskoulutuksia.

OLE ROHKEA JA REILU -TYÖPAJAT JA 
-KOULUTUKSET
Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta järjestim-
me yhteensä 62 lasten ja nuorten työpajaa, joissa 
oli yhteensä 1047 osallistujaa. Työpajojen ohjaa-
jina toimivat koulutetut vapaaehtoiset, ammat-
tilaiset ja opiskelijat. Etäyhteydellä pidettävään 
Lapsi-vanhempi -työpajaamme osallistui perheitä 
myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Etätyöpajoja 
pidettiin keväällä, jolloin suuri osa pienistä lap-
sista oli pois omasta varhaiskasvatusyksiköstä. 
Työpajoista saadun palautteen mukaan osallistu-
jat 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 
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Ole rohkea ja 
reilu -työpajoissa 
lapset oppivat 
ystävyystaitoja ja 
moninaisuuden 
arvostusta. Työ-
pajoja pidetään 
päiväkodeissa, 
kouluissa ja va-
paa-ajan ryh-
missä.
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pidettiin lähikoulutuksena ja viisi etäyhteydellä. 
Porvoon nuorisotoimen kanssa syyskaudella to-
teutettu yhteistyö toimi erinomaisesti ja sen seu-
rauksena ohjattiin nuorten työpajoja lähes kaikille 
Porvoon kahdeksansille luokille. 

Uusia vapaaehtoisia Ole rohkea ja reilu -ohjaajia 
koulutimme seitsemän. Kevään ohjaajakoulutus 
jouduttiin koronan takia siirtämään alkusyksyyn 
ja ryhmän koko oli rajoitusten takia pieni. Koulu-
tukseen osallistuneet olivat koulutuksen antiin 
tyytyväisiä. He kertovat oppineensa uusia pedago-
gisia välineitä, vaikeiden asioiden käsittelyä lasten 
kanssa ja teoriatietoa rasismista ja sen historiasta. 

Aikuisten moninaisuuskoulutuksia yhteisölle jär-
jestimme 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 valmistimme neljä uutta oppimate-
riaalipakettia ja työpajaa kasvattajien itsenäiseen 
käyttöön. Musiikkityöpaja varhaiskasvattajille, 
Rohkea ja reilu kaupunki -video- ja tehtäväaineisto, 
14E -lyhytelokuvan kanssa käytettävä tehtäväpa-
ketti ja Tärkeintä on olla kiltti -aamunavausvideo ja 
siihen kuuluva tehtäväpaketti. 

Suurin osa materiaaleistamme on ladattavissa 
suoraan kotisivuiltamme. Aineistoa opetukseen 
sivuillamme vierailtiin vuoden aikana jopa 1 393 
kertaa ja keskimääräinen sivuilla viipymisaika oli 
lähes 2 minuuttia. Musiikkityöpaja valmistui lop-
puvuodesta ja sen markkinointi alkoi vasta vuoden 
2021 puolella.

VERTAIS- JA VIRKISTYSTAPAHTUMAT
Vuoden aikana järjestimme vapaaehtoisille kolme 
vertais- tai virkistyshetkeä. Kevään lopuksi heit-
täydyimme 5rytmiä-tanssin vietäväksi, lokakuussa 
keskustelimme antirasismista pandemian aikana 
ja joulukuussa nautimme Maagisesta illasta men-

talisti Kalle Tahkolahden seurassa. Näihin tapahtu-
miin osallistui 22 vapaaehtoista pääkaupunkiseu-
dulta, Jyväskylästä ja Turusta. 

Koronavuoden aikana osallistuimme tavallista vä-
hemmän markkinointitapahtumiin. Alkuvuodesta 
olimme Educa-messuille Helsingin messukeskuk-
sessa ja Oske-torille Diak Ammattikorkeakoulussa. 

Etäyhteyksin pidettyjen työpajojen, vertaishet-
kien, koulutusten ja laadukkaiden kaikkien käytös-
sä olevien opetusaineistojemme myötä toiminnan 
saavutettavuus ja valtakunnallisuus on lisäänty-
nyt. Useita materiaalejamme on vuoden aikana 
käännätetty myös ruotsin kielelle. 

62 lasten ja nuorten työpajaa, 
1047 osallistujaa
8 koulutusta ammattilaisille ja ammattiin 
opiskeleville, 133 osallistujaa
1 vapaaehtoisten koulutus, 7 osallistujaa
4 aikuisten moninaisuuskoulutusta, 
16 osallistujaa
4 oppimateriaali- ja työpajakokonaisuutta
Yhteensä 162 vapaaehtoista, 
joista 52 aktiivista
9 opiskelijaa: 3 työharjoittelijaa ja 6 pro-
jekti- tai opinnäytetyön tekijää

OLE ROHKEA JA REILU -TOIMINTA 

Työntekijät
Marjukka Rauhala, koordinaattori 
Helena Korpela, suunnittelija 
Hanna-Leena Ylönen, suunnittelija 
Vilma Pimenoff, ohjaaja 
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Adoptiotoiminta

Yhteiset Lapsemme ry järjestää adoptiovalmen-
nuskursseja, adoptioaiheisia tilaisuuksia ja luen-
toja sekä vertaisryhmätoimintaa, ylläpitää adop-
tiokuraattorin tukipalvelua ja tuottaa Adoptoidun 
ääni -podcastia. Teemme myös aktiivisesti yhteis-
työtä muiden adoptiotoimijoiden ja viranomaisten 
kanssa. 

ADOPTIOKURAATTORIN TUKIPALVELUT
Vuonna 2020 adoptiokuraattori sai 232 yhteyden-
ottoa. Suurin osa yhteydenottajista oli adoptio-
vanhempia (115) ja adoptionhakijoita (97). Muut 
yhteydenotot tulivat adoptoiduilta, ammattilaisil-
ta sekä perheiden läheisiltä. Adoptiokuraattorilla 
oli myös henkilökohtaisia tapaamisia toimistolla 
tai etäyhteydellä. Yhteydenottajilla oli mahdolli-
suus luottamukselliseen keskusteluun itselleen 
sopivana ajankohtana. Tukea oli saatavilla suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

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 mah-
dollisuuksiin, korona-ajan vaikutuksiin sekä kysy-
myksiin adoptioprosessista. Adoptoitujen kanssa 
käytiin keskusteluja omasta elämäntilanteesta, 
biologisista vanhemmista ja taustan selvittämi-
sestä. 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 ohjausryhmään kuu-
luvat adoptiokuraattori Anja Wikstedtin ja adop-
tiotoiminnan suunnittelija Martha Vuoren lisäksi 

edustajat Interpedia ry:stä, Helsingin kaupungin 
adoptiotyöryhmästä, Adoptioperheet ry:stä sekä 
Pelastakaa Lapset ry:stä. 

ADOPTIOVALMENNUSKURSSIT 
Vuonna 2020 järjestimme yhteensä kahdeksan 
valmennuskurssia. Keväällä järjestettiin kaksi val-
mennuskurssia Helsingin toimistolla. Maalis-huh-
tikuulle sovitut valmennuskurssit jouduttiin pe-
rumaan koronatilanteen vuoksi, mutta korvaava 
kurssi järjestettiin heinäkuussa hotelli Nuuksiossa. 
Syksyllä järjestettiin kolme valmennuskurssia ho-
telli Nuuksiossa, näistä yksi oli ensimmäinen eng-
lanninkielinen valmennus. Tampereella pidettiin 
yksi kurssi. Osallistujia oli yhteensä 113. 

Valmennuskurssien aiheita ovat mm. lasten taus-
tat, omat toiveet ja mahdollisuudet, kiintymys-
suhteen syntyminen ja alkuajat kotona, adoptio 
ja sosiaalinen media, eettiset kysymykset, ennak-
koluulot ja rasismi. Aiheita käsitellään yhteisissä 
keskusteluissa ja pienryhmissä ja sen lisäksi on 
pohdintatehtäviä ja harjoituksia sekä ohjelmien 
katsomista. Kaikilla kursseilla vierailee adoptio-
vanhempi/perhe sekä aikuinen adoptoitu. Osal-
listujat saavat uutta tietoa, mahdollisuuden ver-
taistukeen, kuulevat omakohtaisia kokemuksia ja 
saavat kattavan määrän kirjallista materiaalia. 

Kaikki vuoden 2020 valmennuskurssit järjestettiin 
paikan päällä. Koronatilanne vähensi osallistujien 
määrää syksyllä. Syksyn aikana aloitimme etäval-
mennuskurssin suunnittelun siltä varalta, että ke-
väällä 2021 ei voida järjestää kursseja suunnitelmi-
en mukaisesti paikan päällä. 

Valmennuskurssiohjaajien yhteinen kehittämisvii-
konloppu pidettiin yhdistyksen toimistolla Helsin-
gissä 25.–26.1., mukana olivat kaikki 10 ohjaajaa.  

ADOPTOIDUN ÄÄNI -PODCAST
Adoptoidun Ääni -podcastin tuottamisesta vastasi 
adoptiotoiminnan suunnittelija Martha Vuori yh-
dessä aikuisten adoptoitujen vapaaehtoisryhmän 
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Yhteiset Lap-
semme ry:n 
tuottamassa 
Adoptoidun ääni 
-podcastissa 
adoptoidut 
keskustelevat 
itselleen tärkeis-
tä ja merkityksel-
lisistä aiheista.

Kuvassa adoptio-
toiminnan suun-
nittelija Martha 
Vuori (vas.), 
Meron Heiro Yh-
teiset Lapsemme 
ry:stä ja Saida 
Mäki-Penttilä 
Good Hair Day 
-kollektiivista. 
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kanssa. Ryhmässä oli yhteensä yksitoista vapaaeh-
toista. Äänityksistä vastasi Jiri Hyvönen. 

Adoptioidun ääni -podcastissa äänitettiin viimei-
sin jakso juuri ennen koronatilanteen kärjistymistä 
maaliskuussa. Koronan aiheuttamista haasteista 
huolimatta podcastissa julkaistiin kuusi jaksoa toi-
mintavuoden aikana, neljä suomenkielistä ja kaksi 
ruotsinkielistä. Ensimmäistä kertaa podcastin his-
toriassa kuultiin adoptiolasten ajatuksia. Merkit-
tävää oli lisäksi jakso, jossa kuultiin nimenomaan 
adoptoitujen miesten kokemuksia. Muita aiheita 
olivat afrohiukset ja suomalaisuus sekä adoptoi-
tujen psyykkiseen terveydentilaan, hyvinvointiin 
ja identiteettiin liittyvät kysymykset. Äänitettyjä 
jaksoja on nyt kuunneltavissa yhteensä 22 kappa-
letta. 

Adoptoidun ääni -podcast tavoitti laajasti adoptoi-
tujen aikuisten ja nuorten lisäksi adoptionhakijoi-
ta, adoptiovanhempia sekä adoptiotoiminnan am-
mattilaisia. Toiminnan tavoitteena on antaa ääni 
adoptoiduille itselleen, jolloin he voivat nostaa 
esiin merkittäväksi kokemiaan teemoja. Vertais-
tuellisen merkittävyyden lisäksi toiminnalla tavoi-
teltiin yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuomalla 
keskusteluun monipuolisesti erilaisia aiheita.

ADOPTIOTILAISUUDET JA RYHMÄTOIMINTA 
27.10 ja 3.11 järjestimme yhteistyössä Interpedia 
ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa etätilaisuu-
den adoptioperheiden läheisille Zoom-alustalla. 
Tilaisuus oli suunnattu adoptiolastenlasta odot-
taville tuleville isovanhemmille ja adoptiolasten 
isovanhemmille sekä perheiden muille läheisille. 
Kaksiosaisessa webinaarissa kuultiin ensimmäi-
sellä kerralla asiantuntijoiden luennot adoptiolap-
sen perheeseen tulemisen erityispiirteistä, adop-
tioprosessista sekä adoptiolasten taustoista ja 
toisella kerralla vastattiin osallistujien lähettämiin 
kysymyksiin ja keskusteltiin aikuisten adoptoitu-
jen kanssa heidän näkemyksistään. Molemmissa 
tilaisuuksissa oli mukana 98 osallistujaa. 

27.5. järjestimme yhteistyössä Adoptioperheet 
ry:n kanssa webinaarin, jonka aiheena oli adoptoi-
tujen kaksoiskansalaisuus. Webinaarissa esiteltiin 
aiheesta kiinnostuneille sekä adoptiotyön ammat-
tilaisille kooste adoptiovanhemmille ja adoptoi-
duille suunnatusta kyselystä kaksoiskansalaisuu-
teen liittyen. 

Vuoden aikana adoptiotoiminnan työntekijät oli-
vat mukana useissa eri tilaisuuksissa. 25.2. oli 
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n lapsitoive-
ryhmän tapaaminen yhdistyksen toimistolla. 10.3. 
Anja Wikstedt kävi puhumassa adoptiosta ja adop-
tiolasten erityispiirteistä Espoossa päiväkoti Ke-
pelissä varhaiskasvatuksen ammattilaisille. 24.11. 
Anja Wikstedt piti esityksen adoptioprosessista 
Simpukka ry:n webinaarissa. Osallistujia näissä 
tilaisuuksissa oli yhteensä 91. 

Turun adoptioperhekerho kokoontui seitsemän 
kertaa, aikuisten käyntejä oli 47 ja lasten 39. Alku-
vuonna tapaamiset pidettiin Perhetalo Heideke-
nissa MLL:n tiloissa. Maaliskuusta lähtien kokoon-
tumiset olivat koronan takia ulkotiloissa. 

Työntekijät 
Anja Wikstedt, adoptiokuraattori 
Martha Vuori, adoptiotoiminnan suunnittelija

Adoptiovalmennus 
8 valmennuskurssia 
113 osallistujaa 

Adoptiokuraattorin tukipalvelut  
232 yhteydenottoa 

Adoptoidun ääni -podcast   
6 podcast-lähetystä 
950 kuuntelukertaa

44 adoptiotoiminnan vapaaehtoista

ADOPTIOTOIMINTA
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Kotouttava toiminta

Tukiperhe- ja 
tukihenkilötoiminta
Yhdessä matkalla – tukiperheestä voimaa yksin-
tulleen nuoren kotoutumiseen -hankkeessa (STEA 
2017–2021) toteutamme tukiperhe- ja tukihenkilö-
toimintaa ilman huoltajaa alaikäisinä tulleille tur-
vapaikanhakijataustaisille lapsille ja nuorille. 

Kevään 2020 poikkeusoloissa kehitimme etäka-
veritoimintamallin ja verkkokoulutuksen tukiper-
heille ja tukihenkilöille. Etäkaveritoimintaan il-
moittautui hyvin vapaaehtoisia, mutta nuoret itse 
eivät olleet innostuneita vain etänä tapahtuvasta 
yhteydenpidosta, joten lopetimme sen ja jatkoim-
me tukiperheiden ja tukihenkilöiden kouluttamis-
ta verkossa. 

Verkkokoulutuksen ansiosta onnistuimme jatka-
maan tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan järjes-
tämistä koko vuoden lähes normaaliin tapaan, 
kuitenkin niin, että tukisuhteet aloitettiin pääosin 
ulkotiloissa ja haastattelut toteutettiin etäyhtey-
dellä. Alkuvuodesta koulutuksemme materiaalit 
käännettiin myös englanniksi, mikä lisäsi toimin-
nan saavutettavuutta. Vuonna 2020 järjestimme 
yhden lähikoulutuksen, johon kuului myös tuki-
perheiden lasten koulutus. 

Vuoden aikana annoimme vapaaehtoisille ja nuo-
rille tukea yksilöllisesti tukisuhteissa heidän tar-
peensa mukaan. Järjestimme kaksi työnohjausta, 
vapaaehtoisten ja nuorten virkistyspäivän Seura-
saaressa ja osallistuimme yhdistyksen vapaaeh-
toisille järjestettyyn maagiseen iltaan. Vapaaeh-
toisemme saivat myös ilmaislippuja Merimaailma 
Sea Lifeen ja Sontiainen – balladi koti-ikävästä 
-esitykseen.

Jatkoimme yhteistyötä Espoon ryhmäkodin, Es-
poon Hirviportin ja Kivenlahden perheryhmäko-
tien, Toivolanmäen perheryhmäkodin ja EHJÄ ry:n 
jälkihuollon kanssa ja aloitimme yhteistyön Van-
taalla Ryhmäkoti Nuorten Isolan sekä Espoon ja 
Helsingin kaupunkien jälkihuollon kanssa. 

Toiminnasta saatu palaute nuorilta, vapaaehtoisil-
ta ja yhteistyökumppaneilta on ollut hyvin myön-
teistä. Nuoret kertovat ymmärtävänsä paremmin 
suomalaista kulttuuria, heidän kuuluvuuden tun-
teensa ja mielialansa on parempi. Christa Heikki-
län (2021) opinnäytetyö tuo esille, että alaikäisyk-
siköiden työntekijät näkevät tukiperhetoiminnan 
täydentävän alaikäisyksiköiden palveluita sellai-
sella toiminnalla, jota yksiköt eivät voi tarjota. Yh-
teistyökumppanien mukaan tukiperhe vaikuttaa 
lasten identiteetin ja itsetunnon sekä suomen kie-
len taidon kehittymiseen. 

Toiminnasta julkaistiin artikkelit Opettaja-lehdes-
sä sekä Töölöläinen ja Kamppi-Eira-lehdessä.

Työntekijät
Heini Aaltonen, hankepäällikkö 
Meeri Lindroos, hankesuunnittelija 
Martina Dahm, hankesuunnittelija (huhti–
      kesäkuu 2020) 

Koulutukset
1 lähikoulutus, 6 osallistujaa ja  2 lasta
Non stop -verkkokoulutus, 39 koulutettua 

Tukisuhteet
37 tukisuhdetta

Vapaaehtoiset 
58 vapaaehtoista 
55 vapaaehtoisten tukiperheiden lasta 

KOTOUTTAVA TOIMINTA
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Kohdataan kotona -hanke
Kohdataan kotona -hankkeessa (STEA 2018–2020) 
kehitettiin alkuvaiheen perhekotoutumismalli 
pakolaisperheiden kanssa tehtävän työn tuek-
si. Perhekotoutumismallin pohjalta valmistettiin 
kotoutumista tukeva Tienoo.fi-sivusto, jonka ke-
hitystyöhön hankkeen viimeinen toimintavuosi 

pääosin keskittyi. Sivustolta Suomeen muuttaneet 
saavat tietoa omista oikeuksistaan, yhteiskunnas-
ta, lähialueen palveluista ja vapaa-ajanviettota-
voista.

Asiakastyön viimeiset jaksot päättyivät alkuvuo-
desta 2020. Hankkeessa suunniteltiin vielä ryh-
mämuotoinen perhekotoutumismalli, mutta ko-
ronapandemian vuoksi sitä ei ehditty toteuttaa. 

Tienoo.fi-sivuston 
avulla maahan 
muuttaneet 
saavat tietoa 
suomalaisesta 
yhteiskunnasta ja 
sen palveluista. 
Sivuston esittelyä 
ja markkinointia 
varten kuvattiin 
video kesällä 
2020.
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Syksyllä 2020 Vantaan kaupunki aloitti yhteistyös-
sä järjestöjen kanssa kuitenkin ryhmämuotoisen 
toiminnan, joka jatkuu edelleen. Lisäksi yhteistyö-
tä tehtiin Turun kaupungin kanssa.

Alkuvuodesta 2020 aloitettiin Tienoon sisältöjen 
hahmottelu. Ensin kategorioita ja sisältöjä ideoi-
tiin ja listattiin post-it lapuille työhuoneen oveen. 

Ohjelmointi oli aloitettu jo edellisvuoden joulu-
kuussa Kanna Creationsin kanssa ja nyt sivustolle 
päästiin viemään sisältöä. Sivustolla oli vuoden lo-
pussa 15 kategoriaa: asuminen, liikenne, opiskelu, 
työ, viranomaispalvelut, suomalainen yhteiskunta 
ja laki, vapaa-aika, harrastukset, terveys, hätä-
tilanteet, vammaisten palvelut, lapsiperheiden 
palvelut, nuoret, neuvontapalvelut ja ohjevideot. 
Kieliversioita tehtiin kuusi: suomi, englanti, ara-
bia, (Kongon) swahili, espanja ja ranska. Tienoos-
sa on sekä kaikille maahanmuuttajille suunnattu 
valtakunnallinen versio että Vantaan ja Jyväskylän 
paikalliset versiot. Vantaa ja Jyväskylä olivatkin 
vuoden 2020 tärkeimmät yhteistyökumppanit. Yh-
teistyötä tehtiin myös useiden järjestöjen kanssa. 

Perhekotoutumismalli ja Tienoo.fi-sivusto jul-
kaistiin elokuun lopussa pidetyssä webinaarissa. 
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 yhteis-
työstä. Samalla julkaistiin hankkeen käsikirja, jos-
ta kuntien työntekijät voivat saada helposti ideoita 
ja vinkkejä työnsä tueksi. 

Viestinnällisesti vuosi 2020 oli työntäyteinen, sillä 
Tienoo pyrittiin saamaan hyvin laajasti käyttöön 
ympäri Suomen. Julkaisuwebinaarista tiedotettiin 
etenkin kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille 
ja muille kotoutumistoimijoille. Julkaisuwebinaa-
rin jälkeen Tienoota markkinoitiin sosiaalisessa 
mediassa, sähköpostitse, Yhteiset Lapsemme ry:n 
uutiskirjeissä sekä etätapaamisissa ja webinaa-

reissa.  Tiedotustyötä on tehty sekä maahan muut-
taneille että heidän kanssaan työskenteleville 
ammattilaisille. Kotoutumistoimijoiden välittämä 
tieto Tienoo.fi-sivustosta maahanmuuttajakäyt-
täjille on ollut erityisen toimivaa, ja Tienoon käyt-
täjämarkkinointiin tehtiin muun muassa mainos-
video sosiaaliseen mediaan. Koronapandemian 
vuoksi Tienoon esittelyä pop-up-pisteissä ei voitu 
toteuttaa. Tienoon käyttöä seurattiin aktiivisesti 
Google Analyticsillä ja sivuston julkaisusta vuoden 
loppuun kävijöitä oli 3584.

Tienoon käyttäjätestauksia järjestettiin kolme: 
Vantaan aikuisopiston luku- ja kirjoitustaidon 
opiskelijoille, Suomen Diakoniaopiston VAL-
MA-opiskelijoille ja lisäksi Jyväskylän kaupungin 
kokoaman ryhmän kanssa. Testaukset oli määrä 
toteuttaa jo keväällä ennen julkaisua, mutta koro-
napandemian vuoksi testaukset siirtyivät syksyyn. 
Käyttäjätestausten ja Google Analyticsista kerätyn 
datan perusteella Tienooseen on tehty muutoksia 
ja parannuksia. 

Vuoden aikana yksi hankesuunnittelija siirtyi toi-
siin tehtäviin ja tilalle rekrytoitiin uudenlaista 
osaamista. Tiimistä tuli moniammatillisempi ja 
uuden hankesuunnittelijan avulla sivustolle tuo-
tettiin ohjevideoita muun muassa Google Mapsin 
ja Translaten sekä verkkopankin käyttöön. Kolmen 
työntekijän lisäksi mukana oli harjoittelijoita, va-
paaehtoisia ja työkokeilijoita, jotka osallistuivat 
esimerkiksi käännöksiin, videoiden äänityksiin ja 
viestintään. 

Työntekijät
Emmi Lainá, hankepäällikkö 
Jenny Starck, hankesuunnittelija 
Laura Huuskonen, hankesuunnittelija 
      (huhtikuuhun 2020 saakka) 
Salla Kallio, hankesuunnittelija 
     (toukokuusta 2020 alkaen) 
Mari Purhonen, viestintäassistentti 
     (kesä–elokuu ja loka–joulukuu 2020) 
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Kotouttava vapaa-ajan toiminta
Yhteiset Lapsemme ry järjestää kotouttavaa va-
paa-ajantoimintaa haavoittuvassa ja marginaali-
sessa asemassa eläville lapsille ja perheille. Toi-
minnan lähtökohtana on jokaisen lapsen oikeus 
leikkiin, oppimiseen ja mielekkääseen vapaa-ajan 
toimintaan lapsen taustasta, tilanteesta tai per-
heen varallisuudesta riippumatta. 

Vuonna 2020 kotouttavaa vapaa-ajantoimintaa 
järjestettiin turvapaikanhakijalapsille ja -perheille. 
Retkitoiminta keskittyi kesäkauteen, jolloin koro-
natilanne oli parempi. Toiminnan tarkoituksena 
on tutustuttaa osallistujat lähialueeseen, edistää 
kotoutumista ja kielen oppimista sekä tuoda vaih-
telua vastaanottokeskuksessa vietettyyn arkeen. 
Vapaaehtoiset ohjaajat ja opiskelijaharjoittelijat 
suunnittelivat ja järjestivät perheille retkiä luon-

to- ja ulkoilukohteisiin yhteensä 11 kertaa. Retkille 
osallistui yhteensä 68 henkilöä.  Retkien määrä py-
syi lähes samana kuin aikaisempina vuosina, mut-
ta osallistujamäärä oli koronarajoitusten vuoksi 
pienempi. 

Huhti–toukokuussa 2020 opiskelijaharjoitteli-
jat aloittivat monikielisen chat-palvelun, jonka 
tarkoituksena oli tukea turvapaikanhakijoiden 
hyvinvointia pandemiarajoitusten aikana. Chat 
järjestettiin yhteensä 20 kertaa, mutta sen osallis-
tujamäärä jäi melko pieneksi. 

Aiempina vuosina kotouttavassa vapaa-ajan toi-
minnassa on järjestetty isoja ohjelmallisia tapah-
tumia, mutta tänä vuonna pystyimme pitämään 
vain perinteisen ystävänpäiväjuhlan helmikuus-
sa. Juhla järjestettiin Vantaalla Kartanonkosken 
koululla. Ohjelmassa oli djembe-rumputyöpaja 

Kotouttavan 
vapaa-ajan 
toiminnan 
tarkoituksena 
on tarjota 
virkistystä ja 
iloa vastaanot-
tokeskuksissa 
asuville lapsille 
ja perheille. 
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Venäjänkielinen kerho
Yhteiset Lapsemme ry aloitti venäjänkielisen ker-
hotoiminnan 1990-luvun alussa yhteistyössä inke-
riläisten paluumuuttajavanhempien kanssa. Van-
hempien toiveena oli lasten äidinkielen, venäjän, 
ylläpitäminen ja kehittäminen sekä vanhan venä-
läisen kulttuurin vaaliminen. 

Venäjän kielen ystävät -kerho on toiminut keskey-
tyksettä lähes kolmenkymmen vuoden ajan. Toi-
mintaa on järjestetty koulujen lukuvuoden aikana 
viikoittain useissa eri ikäryhmissä. 

Vuonna 2020 kerhossa oli noin 30 lasta ja kerhon 
ohjaajana toimi Marina Dankova. Kerho kokoontui 
Vuosaaressa sijaitsevassa kerhotilassa maaliskuun 
loppuun saakka, minkä jälkeen kerhon toiminta 
keskeytyi koronatilanteen takia ja lopulta toiminta 
päättyi kokonaan. 

Yhteiset Lapsemme ry esitti lämpimät kiitoksensa 
Marinalle monivuotisesta vapaaehtoistyöstä las-
ten ja nuorten hyväksi. 

ja askartelua. Lisäksi järjestimme yhden ammat-
titaiteilijan ohjaaman taidetyöpajan yhdistyksen 
toimistolla. Työpajan ohjaajana toimi Rosamaría 
Bolom ja siihen osallistui 15 henkilöä. Loppuvuo-
teen sovitut ja suunnitellut varjoteatteriesitykset 
jouduttiin perumaan ja siirtämään seuraavalle 
vuodelle. 

Vuoden aikana järjestimme vapaaehtoisille kolme 
vertais- tai virkistyshetkeä sekä kaksi ulkopuolisen 
ammattilaisen järjestämää työnohjausta. Vertais- 
ja virkistyshetket olivat yhteisiä Ole rohkea ja reilu 
-toiminnan kanssa ja ne järjestettiin etäyhteydellä.
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KOTOUTTAVA VAPAA-AJAN 
TOIMINTA

11 retkeä 
20 chattia 
2 tapahtumaa
120 osallistumiskertaa 
52 vapaaehtoista
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Koti Ilola

Koti Ilola on Yhteiset Lapsemme ry:n ylläpitämä 
7-paikkainen lastenkoti Sipoossa. Ilola on erikois-
tunut kulttuurisesti moninaisista taustoista tule-
vien lasten ja nuorten sijaishuoltoon.  

Koti Ilola tarjoaa lapsille kodinomaista, turvallista 
ja strukturoitua arkea, joka mahdollistaa lapsen 
tasapainoisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen ke-
hityksen. Toiminnassa kiinnitetään huomiota kult-
tuurisensitiivisyyteen, yhteisöllisyyteen ja lasten 
osallisuuteen. Tärkeitä periaatteita ovat toiminnan 
ammatillisuus, tavoitteellisuus ja läpinäkyvyys. 
Jokaisella lapsella on omaohjaaja sekä päivä- ja 
viikko-ohjelma.

Vuonna 2020 Ilolassa oli sijoitettuna yhteensä yk-
sitoista 6–18-vuotiasta lasta, joilla on kulttuurisia 
siteitä muun muassa Afrikan ja Lähi-idän maihin 
sekä romanikulttuuriin. Sijoituksista kolme oli 
enintään yhden kuukauden pituisia kiireellisiä ar-
viointijaksoja.  Kaksi lapsista itsenäistyi ja muutti 
Sipoon Nikkilään Ilolasta tarjottavan jälkihuollon 
tuen piiriin. 

Koronaepidemian vuoksi osa lapsista oli keväällä 
ja syksyllä etäopiskelussa. Lasten saamien altis-
tusten takia lapsilla oli myös karanteenijaksoja. 
Ilolassa kiinnitettiin erityistä huomiota hyvään 
hygieniaan, lasten ohjeistamiseen sekä henkisen 
rasituksen huomioimiseen. Koronatilanteen sal-
liessa lapset kävivät peruskoulua ja opiskelivat 
ammattikouluissa lähikunnissa. Harrastuksina 
lapsilla olivat yleisurheilu, kuntosaliharjoittelu ja 
nuorisotalon toimintaan osallistuminen.  

Keväällä Ilolan pihalle hankittiin kasvatuslaatikoi-
ta ja perustettiin kasvimaa yhdessä lasten kanssa, 
pystytettiin trampoliini ja aloitettiin piha-alueen 
kunnostuksen suunnittelu. Alkukesästä kulttuuri-

talo Lilla Villan tarjosi Ilolan lapsille mahdollisuu-
den ohjatusti puutarhapenkkien maalaamiseen. 
Kesällä järjestettiin pieniä retkiä lähialueille, kuten 
ulkoilualueille ja strutsitilalle. Ilolassa järjestettiin 
kalenterivuoden mukaisia juhlia, lasten syntymä-
päiviä ja kesäjuhlat ulkona, johon osallistui myös 
Ilolasta itsenäistyneitä nuoria perheineen monien 
vuosien takaa. 

Ilola sai avustuksia joululahjoihin ja harrastus- 
sekä vapaa-ajan toimintaan säätiöiltä, paikallisilta 
yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Medianäkyvyyt-
tä pyrittiin lisäämään Instagramin käytöllä sekä 
blogikirjoituksilla. Socfinderin päivitykset tehtiin 
ajantasaisesti. 

Työryhmäpäivissä ja työnohjauksissa kiinnitettiin 
erityisesti huomiota ammatillisuuden kehittymi-
seen ja työryhmän jaksamiseen.  Henkilökunta 
osallistui HDL:n Psykotraumatologian keskuksen 
järjestämään koulutukseen pakolaisuuden trau-
moista. Lisäksi henkilökuntaa osallistui myös sek-
suaalisuus sijaishuollossa koulutukseen ja lääke-
hoidon koulutukseen.

Johtaja Pirkko Kokko 
Vastaava ohjaaja Katja Suhonen 
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Yhteiset Lapsem-
me ry:n ylläpitä-
mä viihtyisä Koti 
Ilola tarjoaa kodin 
seitsemälle lap-
selle ja nuorelle 
Sipoossa.
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Kummitoiminta

Vuoden 2020 aikana maailmanlaajuinen pande-
mia on koetellut kaikkia, mutta pahiten kriisistä 
ovat kärsineet jo valmiiksi hyvin köyhät ja haa-
voittuvassa asemassa olevat lapset ja perheet. 
Koronakriisi on aiheuttanut suuria muutoksia 
perheiden elämään Kolumbiassa. Bogota on ollut 
yksi pahimpia Covid-19 pesäkkeitä. Kaupungis-
sa kaikki koulut ja päiväkodit olivat kiinni lähes 
koko vuoden. Perheet kärsivät työttömyydestä ja 
monista sosiaalisista ongelmista. Katumyyjinä ja 
päivätyöläisinä toimivilta ovat työt loppuneet ko-
konaan ulkonaliikkumiskiellon takia. 

Yhteiset Lapsemme ry tukee normaalioloissa kum-
mimaksuilla ja lahjoituksilla Bogotassa Kennedyn 
kaupunginosassa sijaitsevan El Amparon -alueen 
lapsille järjestettävää esikoulua, koululaisten läk-
sykerhoa ja perhetyötä. Koronakriisin takia paikan 
päällä toimintaa organisoiva Por Una Sonrisa -jär-
jestö on joutunut sulkemaan esikoulun sekä lopet-
tamaan läksykerhon, ruokailun ja vanhemmille 
tarkoitetun perhekasvatustoiminnan. 

Vuoden 2020 aikana Yhteiset Lapsemme ry:n kum-
mien ja lahjoittajien avustuksia on käytetty hä-
dänalaisten perheiden suoraan ruoka-apuun sekä 
lasten etäopetuksen tukemiseen, muun muassa 
tablettien ja nettiyhteyksien hankkimiseen. Ta-
voitteena on ollut turvata lasten koulunkäynnin 
jatkuminen etäkoulun aikana ja sen jälkeen. 

Yhteiset Lapsemme ry:n vuoden 2020 joulukeräyk-
sen tuotto kohdennettiin myös Kolumbiaan. 

Koronakriisin aikana Yhteiset 
Lapsemme ry:n kummiavustuksia 
ja lahjoituksia on käytetty myös 
suoraan ruoka-apuun perheille 
Bogotassa Kolumbiassa.
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Taide- ja 
kulttuurihankkeet

ELÄMÄ KÄDESSÄ -PROJEKTI
Elämä kädessä -teatteriprojekti on nuorten it-
setuntemusta, identiteettiä ja osallisuutta vah-
vistava taidehanke. Birgit Tapaninen Baltzarin 
ohjaamassa nuorten ryhmässä on ollut mukana 
parikymmentä 16–29-vuotiasta nuorta ja nuorta 
aikuista, joista useimmilla on kahden kulttuurin 
tausta. Projektin aikana järjestetyissä ilmaisu- ja 
taidetyöpajoissa on valmistettu näytelmä, jonka 
käsikirjoitus perustuu nuorten omiin ajatuksiin, 
kokemuksiin ja teksteihin. 

Elämä kädessä -näytelmän piti saada ensi-iltansa 
26.3.2020 Teatteri Avoimissa Ovissa. Puolitoista 
viikkoa ennen h-hetkeä koronapandemia sulki 
teatterit. Ensi-ilta ja kaksi muuta esitystä Teatteri 
Avoimissa Ovissa siirtyivät syksylle 2020. Keväälle 
sovitut kaksi esitystä Malmitalossa, yksi esitys Try-
ckeri-teatterissa Karjaalla sekä esitys- ja taiteilija-
tapaaminen Sosiaalifoorumissa peruuntuivat. 

Elokuussa 2020 ryhmä kokoontui uudestaan. Näy-
telmän sai lopulta ensi-iltansa 15.10.2020 Teatteri 
Avoimissa Ovissa ja sen jälkeen nähtiin vielä kak-
si loppuunmyytyä esitystä samalla näyttämöllä. 
Katsojia oli yhteensä 210. Erityisesti nuorille esiin-
tyjille mutta myös koko työryhmälle kokemus oli 
hyvin hieno ja palkitseva. Pandemian aiheuttamat 
koettelemukset kuitenkin jatkuivat. Teatteriryh-
mä joutui korona-altistumisen takia karanteeniin. 
Kaksi koululaisnäytöstä ja Tryckeri-teatterin esitys 
jouduttiin peruuttamaan. 

Pandemiavuoteen liittyvän epävarmuuden ja kou-
lulaisnäytösten peruuntumisen takia Elämä kä-
dessä -näytelmä päätettiin kuvata, jotta sitä olisi 

mahdollista levittää myöhemmin oppilaitoksiin, 
kouluihin ja laajemmalle yleisölle. Kuvaukset al-
koivat Narrin näyttämöllä marraskuussa ja ne jat-
kuvat vuoden 2021 puolella.  

Elämä kädessä -näytelmästä kerättiin palautetta 
sekä teatteriyleisöltä että ryhmässä mukana olleil-
ta nuorilta. Yleisöltä saadun palautteen perusteel-
la näytelmä edisti katsojien tietoisuutta nuorten 
elämästä, kokemuksista, ajatuksista, arvoista ja 
kasvamisen kipupisteistä. Näytelmän sanomaa pi-
dettiin 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 palaut-
teen perusteella projekti edisti oman identiteetin 
ja minuuden löytämistä ja vahvistumista. Näytel-
män esityksissä nuoret kertoivat kohdanneensa 
itsensä uudella tavalla voimaantuneina sekä saa-
neensa oman viestinsä laajemmin kuuluviin. 

Elämä kädessä -teatteriprojektin ja näytelmän 
ohjaajana toimi Birgit Tapaninen Baltzar ja apu-
laisohjaajana Vincent Weckström. Tanssien ko-
reografina ja harjoittajana Wilkie Chiu ja ääni- ja 
valosuunnittelusta vastasivat Hanna Lehtinen ja 
Mathias Lindy. Työryhmässä oli mukana harjoitte-
lijoita, opiskelijoita ja vapaaehtoisia. Yhteiset Lap-
semme ry kantoi tuotannollisen, taloudellisen ja 
viestinnällisen vastuun projektista.

GYPSY RUNWAY -MUOTINÄYTÖS
Desiree Baltzarin ideoima ja ohjaama Gypsy 
Runway -muotinäytös järjestettiin 6.2. Kulttuu-
rikeskus Caisan salissa Helsingissä. Näytöksessä 
esiteltiin Suomen romanien vaatekulttuuria eri 
aikakausina ja lisäksi nähtiin upeita tanssi- ja lau-
luesityksiä. Näytöksessä oli malleina Tiia Maria 
Saari, Juri Silvennoinen, Marko Björs, Manuela 
Bosco, Hanna Marsh, Sofia Tapaninen, Julia Silve-
rio, Larissa Saari, Nina-Jasmin Korpi, Jukka Ami-
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noff, Ariel Roos ja Noora Geagea. Näytöksen juonsi 
Jaakko Tapaninen. Kutsuvierasnäytökseen osallis-
tui noin 100 henkilöä. 

Muotinäytös toteutettiin Helsingin kaupungin 
Kulttuurikeskus Caisan rahoituksella ja tuella.  

Taide- ja kulttuurihankkeissa oli mukana yhteensä 
noin 15 vapaaehtoista.

 

Elämä kädessä -näytelmän nuoret 
pääsivät vihdoin lokakuussa näyt-
tämölle. Teatteri Avoimissa Ovissa 
nähtiin kolme loppuunmyytyä 
esitystä Birgit Tapaninen Baltzarin 
ohjaamasta näytelmästä. 
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Viestintä
Yhteiset Lapsemme ry:ssä teemme ajankohtaista 
ja monipuolista viestintää, jolla edistämme las-
ten oikeuksia, osallisuutta ja hyvinvointia kult-
tuurisesti moninaisessa Suomessa. Viestintämme 
vahvistaa järjestömme antirasistisen agendan ja 
tavoitteiden toteutumista.  

Viestimme sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla, 
uutiskirjeillä, julkaisemalla Yhteiset Lapsemme 
-lehteä, valmistamalla videoita ja järjestämällä 
viestintäkampanjoita. Koko järjestömme vies-
tinnän tuloksellisuutta edistää tavoitteellinen 
yhteistyö eri toimintojen työntekijöiden ja vapaa-
ehtoisten kanssa. Viestintämme on sisällöltään 
osallistavaa ja sen tekijöinä on mm. maahan muut-
taneita, vähemmistöjen edustajia, nuoria ja myös 
lapsia. Teemme viestintää myös yhteistyöverkos-
toissa osana laajempaa kampanjointia lapsen  
oikeuksien puolesta.  

Vuoden 2020 aikana laadimme Yhteiset Lapsem-
me ry:n sosiaalisen median suunnitelman, jonka 
avulla kehitimme someviestinnän suunnitelmal-
lisuutta, kanavakohtaisuutta ja sisältöjen toimi-
vuutta.  Lisäsimme postausten määrää, videoita, 
Instagram-stooreja, monikielisyyttä sekä otimme 
uutena kanavana käyttöömme LinkedInin. Uusia 
sosiaalisen median seuraajia saimme reilut 1000. 

Vuoden aikana järjestimme ja olimme aktiivisesti 
mukana viidessä sosiaalisen median kampanjas-
sa (Rohkeasti ja reilusti ratikassa, Adoption ilo, 
Perheiden viikko, Rohkeasti ja reilusti koulutielle 
ja #SaaUnelmoida/). Kampanjavideomme tavoit-
tivat 3 000–5 000 katsojaa ja niiden kattavuus oli  
2 800–10 042. 

YHTEISET LAPSEMME -LEHTI
Yhteiset Lapsemme -lehden sisällöt ideoidaan 
työryhmässä, jossa on mukana vapaaehtoisia ja 
työntekijöitä.  Lehden artikkelit tehdään toimistol-
la tai vapaaehtoistyönä ja kirjoittajiksi kutsumme 
eri alojen asiantuntijoita, ammattilaisia ja koke-
musosaajia. Vuonna 2020 lehden teemoja olivat 
elämänkatsomukset ja uskonnot, mielenterveys 
ja traumat, koulu ja varhaiskasvatus. Neljäs nu-
mero oli lasten oma lehti ja sen teemana oli hyvä 
tulevaisuus. Lehti tehtiin yhteistyössä Roihuvuo-
ren koulun 6.-luokkalaisten kanssa. Koulun oppi-
laista noin 40 % tulee kulttuurisesti moninaisista 
taustoista. Lehden kaikki tekstit ja piirrokset olivat 
lasten tekemiä. Lastenlehti ja sen aineistosta val-
mistettu digitaalinen näyttely Hyvä elämä – Hyvä 
tulevaisuus julkistettiin Lapsen oikeuksien päivänä 
20.11. keskustakirjasto Oodissa. Lehden tekemi-
sellä edistimme lasten oman äänen, ajatusten ja 
kokemusten esille tuomista. 

Yhteiset Lapsemme -lehden painos oli 1 000 kap-
paletta. 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 City-
center -kirjakaupassa. 

VERKKOSIVUT, BLOGIT JA UUTISKIRJE
Yhteiset Lapsemme -verkkosivuja kehitimme 
vuoden aikana muokkaamalla ne saavutettaviksi 
uuden lainsäädännön vaatimalla tavalla. Goo-
gle Analyticsin mukaan verkkosivulla oli näyttöjä 
50 410. Verkkoartikkeleita ja blogeja julkaisimme 
yhteensä 39. 

Yhteiset Lapsemme -uutiskirjeen lähetimme 
vuoden aikana 9 kertaa 375 tilaajalle. Uutiskirje 
julkaistiin myös verkkosivuilla ja jaettiin sosiaali-
sessa mediassa. MailChimp-raportin mukaan uu-
tiskirje tavoitti tilaajat lähes 100 prosenttisesti ja 
sen avasi kokonaan keskimäärin joka toinen. 
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Yhteiset Lapsemme ry:n toimintaa ja tuloksia 
teimme paremmin näkyviksi julkaisemalla toista 
kertaa painetun vuosikertomuksen, jossa on valo-
kuvia, tunnuslukuja sekä keskeisiä tietoja toimin-
nasta. 

Yhteiset Lapsemme ry:n viestintä- ja vaikuttamis-
työssä pandemian vaikutukset näkyivät yleisö- ja 
katutapahtumien sekä messujen peruuntumisena. 
Yleisötapahtumissa olemme tavallisesti saaneet 
hyvin kontaktia toiminnastamme kiinnostuneisiin, 
uusiin jäseniin ja vapaaehtoisiin. 

Työntekijät
Irma Marttinen, viestintäpäällikkö 
Laura Keskinen, korkeakouluharjoittelija
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Viestintämme 
yhtenä tärkeä-
nä tavoitteena 
on tuoda lasten 
oma ääni, 
ajatukset ja ko-
kemukset esille. 
Roihuvuoren 
alakoulun 
6.-luokkalaisten 
kanssa tehdyn 
lehden julkis-
tamistilaisuus 
pidettiin Oodis-
sa 20.11.2020.

4 Yhteiset Lapsemme -lehteä 
(painosmäärä 1000 kpl /lehti) 
39 verkkoartikkelia 
9 uutiskirjettä, 375 tilaajaa
 
Seuraajat SOMEssa
3111 Facebookissa (31.12.2020) 
1275 Instagramissa (31.12.2020) 
771 Twitterissä

VIESTINTÄ LUKUINA
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Henkilöstö, hallinto  
ja talous

HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA
Vuonna 2020 hallituksen puheenjohtajana toimi 
Eva Biaudet, varapuheenjohtajana Kitte Marttinen 
ja varsinaisina jäseninä Pekka Iivonen, Nina Keres, 
Harri Junttila, Merja Tikkanen, Kristiina Ikonen 
sekä varajäseninä Kari Jagt, Essi Lindberg, Merja 
Svensk, Meron Heiro, Muluken Cederborg ja Iida 
Markkanen. Hallituksen esittelijänä toimi Markus 
Söderlund ja sihteerinä Irma Marttinen.  Hallitus 
kokoontui kahdeksan kertaa. 

Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat pj. Eva Bi-
audet, vpj. Kitte Marttinen sekä Essi Lindberg, Pek-
ka Iivonen ja Markus Söderlund. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pi-
dettiin koronatilanteen vuoksi vasta 24.8.2020 
ja syyskokous 19.10.2020. Yhdistyksen sääntöjä 
muutettiin, jotta jatkossa myös etävuosikokoukset 
olisivat mahdollisia. Vuoden aikana pidettiin kol-
me strategiatyöpajaa, joiden lopputuloksena halli-
tus hyväksyi joulukuussa 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). Kirjanpi-
dosta vastasi Tilitoimisto Tommi Ranta Oy.

HENKILÖKUNTA
Henkilöstön kokonaismäärä oli keskimäärin 20. 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Markus 
Söderlund, talouskoordinaattorina Riikka Silen ja 
järjestötyöntekijänä (STEA:n Paikka auki -ohjelma) 
1.8. alkaen Henrietta Pihlaja. Muut työntekijät on 
esitelty toimintakohtaisesti vuosikertomuksessa. 

Vuoden aikana työyhteisössä oli lisäksi harjoitte-
lijoita, kieliharjoittelijoita ja työkokeilijoita eri toi-
minnoissa. Keskustoimistossa tehtiin maaliskuus-
ta alkaen pääsääntöisesti etätöitä.

Koti Ilolan johtajana toimi Pirkko Kokko, vastaa-
vana ohjaajana Katja Suhonen, ohjaajina Antti 
Kuronen, Pasi Huovinen ja Maarit Juvonen (31.8. 
saakka). Yöhoitaja Mikko Linsénin työsuhde päät-
tyi maaliskuussa ja yöhoitaja Elisa Muhosen syys-
kuussa. Uusiksi yöhoitajiksi valittiin huhtikuussa 
Andrea Slotte-Vikström ja joulukuussa Glenn Öh-
man. Ilolassa toimi useita keikkalaisia vakituisen 
henkilöstön sijaisina vapaiden ja lyhytkestoisten 
poissaolojen aikana.

TYÖHYVINVOINTI
Henkilökunnan työterveyshuolto on järjestetty 
Terveystalossa. Työntekijöillä ja tiimeillä on halu-
tessaan mahdollisuus osallistua työnohjaukseen 
ja osa henkilöstöstä käyttää tätä mahdollisuutta. 
Henkilökunnalle annettiin virikeseteleitä. Henkilö-
kunta osallistui oman ammattitaidon kehittämistä 
tukevaan koulutukseen. Yhteisiä virkistyspäiviä ei 
koronatilanteen vuoksi järjestetty.

Työsuojeluvaltuutettuna toimi 12.5. saakka Anja 
Wikstedt, 1. varavaltuutettuna Pasi Huovinen ja 
2. varavaltuutettuna Maarit Juvonen. Työsuojelu-
päällikkönä toimi Markus Söderlund. Työsuojelu-
toimikunta koostui em. henkilöistä ja se käsitteli 
työsuojeluun liittyviä asioita ja kehittämistä. Koko 
henkilöstö vastasi ulkopuolisen toimijan toteut-
tamaan työhyvinvointikyselyyn joulukuussa. Ky-
selyn tulokset olivat 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 enem-
män kuin alun perin budjetoitu talousarvio. Tulok-
seen vaikutti erityisesti toimintansa lopettaneelta 
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Varhaiskasvatussäätiöltä saatu kertalahjoitus. 
Lahjoitusvarat käytetään säätiön edellyttämällä 
tavalla tulevien toimintavuosien aikana. Positii-
visella tuloksella parannetaan yhdistyksen oma-
varaisuusastetta ja oman pääoman tilannetta. 
Koronavuoden negatiiviset vaikutukset järjestön 
talouteen saatiin pysymään kohtuullisina.

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin STEA:n yleis-
avustuksella ja kahdella STEA:n kohdennetul-
la toiminta-avustuksella (adoptiotoiminta, Ole 
rohkea ja reilu -toiminta) sekä kahdella STEA:n 
hankeavustuksella (Yhdessä matkalla -hanke, 
Kohdataan kotona -hanke). Lisäksi toimintaa ra-
hoitettiin jäsenmaksutuotoilla ja osallistumis-
maksuilla sekä muilla varainhankinnan tuotoilla 
kuten lahjoituksilla. Lastenkoti Ilolan toiminta 
rahoitetaan kuntien maksamilla hoitomaksutuo-
toilla.  Yhteiset Lapsemme ry sai myös avustuk-
sia tai apurahoja 7nde Mars -säätiöltä, Niilo He-
landerin säätiöltä, Krogellin säätiöltä, Sipoon 
Säästöpankkisäätiöltä, Helsingin kaupungilta sekä 
työ- ja elinkeinoministeriöltä.

TOIMITILAT
Yhdistyksen toimisto toimi vuokratiloissa Helsin-
gissä osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 
11. Vuokranantajana toimii Urlus-säätiö. Tilat on 
vuokrattu yhdessä Pesäpuu ry:n ja Erityishuolto-
järjestöjen liitto Ehjä ry:n kanssa. Koti Ilola Sipoos-
sa toimi yhdistyksen omistamassa kiinteistössä. 
Lisäksi oli vuokrattuna yksi kerhotila Vuosaaresta 
syyskuun loppuun saakka. Tilasta luovuttiin ker-
hotoiminnan päättymisen vuoksi koronatilanteen 
seurauksena.

YHTEISTYÖ
Yhteiset Lapsemme teki toimintavuoden aikana 
aktiivisesti yhteistyötä useiden järjestöjen ja vi-
ranomaistahojen 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 Lastensuojelujär-
jestöt ry:n jäsen.

Yhdistyksellä oli edustus adoptiolautakunnan kan-
sainvälisten asioiden jaostossa ja täysistunnossa 
(varsinainen jäsen Markus Söderlund, varajäsen 
Anja Wikstedt) sekä Lastensuojelun Keskusliiton 
hallituksessa (varajäsen Markus Söderlund) ja 
lastensuojelun neuvottelukunnassa (Pirkko Kok-
ko), osallisuuden edistämisen neuvottelukunnas-
sa (Laura Huuskonen/Martha Vuori) sekä Lapsen 
oikeuksien viestintäverkostossa (Irma Marttinen, 
Marjukka Rauhala). 

Yhdistyksen edustaja oli mukana myös seuraavien 
hankkeiden ohjausryhmässä: Kidutettujen kun-
toutuskeskuksen (HDL) Lasten ja nuorten toiminta 
(Markus Söderlund), Adoptioperheet ry:n mentori-
hanke (Anja Wikstedt). Yhdistys oli mukana myös 
Paperittomien –verkostossa (Irma Marttinen) ja 
adoptioverkostossa (Anja Wikstedt, Martha Vuori, 
Markus Söderlund) ja Monikulttuuristen lasten ja 
nuorten mielenterveyden edistämisen verkostos-
sa (Laura Huuskonen). Lisäksi osallistuimme Va-
paaehtoisen lastensuojelun tukihenkilötoiminnan 
kehittämistyöryhmän toimintaan (Heini Aaltonen). 

Anja Wikstedt 
(vas.) ja Irma 
Marttinen saivat 
yhdistyksen 
syyskokoukses-
sa Lastensuoje-
lun Keskusliiton 
myöntämän 
pronssisen 
ansiomitalin 
pitkästä ja 
ansiokkaasta 
työstä lasten-
suojelun ja las-
ten oikeuksien 
edistämiseksi.
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Yhteiset Lapsemme ry
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11, 6. krs.
00260 Helsinki

yhteisetlapsemme.fi
facebook.com/YLapsemme
instagram.com/yhteiset_lapsemme
@YLapsemme

Etukannen kuva: Mervi Morgan
Taitto: Anu Pynnönen

Painopaikka: KTMP Group Oy Ab
Singsby 2021
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