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Vuosi 2019 osoitti meille jälleen kerran yhteistyöver-
kostomme laajuuden ja merkityksen. Me Interpedi-
assa olemme yksi pieni säie siinä verkossa, joka kan-

nattelee lasta toivottavasti pitkään hänen elämässään.
Adoptiolapsen elämän ratkaisuihin vaikuttaa laaja jouk-

ko ihmisiä jo varhain. On viranomaisia, terveydenhuollon 
ammattilaisia, lastenhoitajia, lastenkotien muuta henkilö-
kuntaa tai sijaisperhe ja mahdollisesti terapeutteja. Jossain 
vaiheessa mukaan tulee syntymämaan adoptioviranomai-
sia ja -järjestöjen henkilökuntaa ja me täällä Interpedias-
sa. Tämän kansainvälisen verkoston kanssa teemme luot-
tamuksellista yhteistyötä lapsen parhaaksi.

Adoptiotyömme täällä Interpediassa saa tukea mo-
nelta taholta myös Suomessa ja Euroopassa. On viran-
omaisia ja rahoittajia, jotka valvovat työtämme; kollegoi-
ta Suomessa ja muissa vastaanottavissa maissa, joiden 
kanssa jaamme tietoja ja osaamista; on konsultoivia lää-
käreitä sekä adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijöitä, joi-
den kanssa teemme tiivistä yhteistyötä prosessin aikana.

Lopulta lapsen ympärille kerääntyy se kaikkein tärkein 
verkosto – oma pysyvä perhe ja perheen koko lähipiiri.

Adoption jälkipalvelun kautta olemme mukana adoptoi-
dun elämässä joskus vuosien päästäkin. Hänen elämään-
sä saattaa jossain vaiheessa tulla myös biologista sukua, 
lisäsäikeeksi tähän laajaan suhdeverkkoon.

Kehitysyhteistyössämme kumppanijärjestömme ovat 
olennainen lenkki työssämme hyvän lapsuuden edistämi-
seksi. Lapsen elämässä tärkeimmät ihmissuhteet ovat suh-
teet omaan perheeseen, sukuun ja ystäviin. Me voimme 
kumppaneidemme kanssa olla mukana tukemassa lapsen 
elämää kohti parempaa tulevaisuutta, antamassa vaih-
toehtoja usein koulutuksen ja/tai kuntoutuksen kautta.

Työskentelemme usein kaikkein haavoittuvimmassa 
asemassa olevien lasten parissa. Heidän elämänsä muut-
taminen vaikuttaa koko yhteisöön, ja niin voimme ruo-
honjuuritasolla vaikuttaa osaltamme myös suurempaan 
kokonaisuuteen.

Tähän työhömme kaikki lahjoittajamme, kummimme 
sekä rahoittajamme tuovat oman merkittävän säikeen-
sä turvaverkoksi lapselle.

Suuret kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille teille  
Interpedian asiakkaille, lahjoittajille, kummeille, adoption 
ja kehitysyhteistyön kumppaneille, rahoittajille, yhteistyö-
tahoille sekä Interpedian hallitukselle ja henkilökunnalle. 

Erityinen kiitos kaikille lapsille! Olemme ylpeinä muka-
na pienenä osana näissä laajoissa elämäsi verkostoissa.

Anja Ojuva
Toiminnanjohtaja

Yhteistyössä luomme 
lapselle turvaverkon

PÄÄKIRJOITUS
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Kansainvälinen  
adoptiotoiminta vuonna 2019 

Bulgaria Etelä-
Afrikka

Etiopia Intia Kenia Kiina Kolumbia Taiwan 
(Kiina) 

Thaimaa  Yht.

2019 – 23 – 3 – 1 9 2 14 52

2018 – 10 – 6 – 2 6 1 3 28

2017 – 20 – 5 – 4 8 2 1 40

2016 – 13 – 5 – 4 9 – 9 40

2015 29 1 5 3 11 5 4 58

2014 20 3 7 2 15 16 8 71

2013 20 3 8 4 19 2 8 64

2012 12 3 8 6 16 7 4 56

2011 19 11 7 8 14 7 1 67

2010 14 10 3 9 11 10 10 67

KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

Interpedian vahva asema kansainvälisen adoption pal-
velunantajana säilyi, ja järjestön kautta adoptoitiin Suo-
meen enemmän lapsia kuin edellisinä vuosina. Vuoden 

2019 aikana kauttamme tuli Suomeen 52 adoptiolasta 
(2018: 28). Interpedian osuus oli 78 % kaikista Suomeen 
palvelunantajien kautta kansainvälisesti adoptoiduista 
lapsista (vuonna 2018: 54 %). Interpedian kautta on tul-
lut Suomeen 2 236 adoptiolasta.

Vuoden 2019 aikana Suomeen adoptoidut lapset olivat 
iältään 0–5-vuotiaita. Suurin osa eli 34 oli kaksivuotiaita 
tai sitä nuorempia. Suurin ikäryhmä oli yksivuotiaat (21). 
Poikia oli saapuneista 28 ja tyttöjä 24.

Vuoden lopussa Interpedialla oli yhteensä 106 asiak-
kuutta (v. 2018 yhteensä 120 asiakkuutta), ja kohdemais-
sa oli yhteensä 60 hakemusta (2018: 73).

SUOMEEN INTERPEDIAN KAUTTA SAAPUNEET ADOPTIOLAPSET 2010–2019
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Adoptiotyö on yhteistyötä

KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

Adoptiotyö on nykyään hyvin yksilöllistä ja räätälöi-
tyä ja edellyttää laajaa yhteistyötä sekä kohdemais-
sa että kotimaassa.

”Työssämme on oltava jatkuvasti läsnä tässä hetkes-
sä. Oltava intensiivisesti mukana jokaisen lapsen ja 
jokaisen perheen elämässä, sillä tekeillä on yksilöä 
koskevia suuria asioita. Samalla meidän on kuitenkin 
katsottava tulevaisuuteen. Meidän on oltava mukana 
keskustelussa siitä, mikä on kansainvälisten adoptioi-
den tulevaisuus ja otettava vastuu kokonaisuudesta 
ja jatkuvuudesta. Meidän on nähtävä samanaikaisesti 
lähelle ja kauas.”
Anja Ojuva 31.7.2019 blogikirjoituksessaan  
”Milloin on aika – oikea aika?”

Adoptiokohdemaissa tarvitaan erityisesti hakijoita, joilla 
on valmiuksia antaa koti lapselle, jolla on jokin erityistar-
ve. Interpedian adoptiopalvelussa tapaamme adoption-
hakijoita säännöllisesti odotuksen aikana ja perehdym-
me heidän tilanteeseensa mahdollisimman hyvin. Tiivis 
yhteistyö konsultoivien lääkäreiden ja adoptioneuvonnan 
sosiaalityöntekijöiden kanssa on myös olennaista. Adop-
toitavan lapsen ja lähettävien maiden kannalta on tärke-
ää, että meillä on hyvin valmistautuneita hakijaperheitä. 

Vuoden aikana hakijoille järjestimme 43 adoptioon ja 
kohdemaihin liittyvää infotilaisuutta, joista osa pidettiin 
ruotsiksi tai englanniksi. Osallistujia näissä infoissa oli yh-
teensä noin 400.

Yhdessä muiden adoptiotoimijoiden kanssa järjestim-
me Adoptiopäivän sekä Adoptiovanhemmuuteen kasva-
minen -seminaarin, jotka sisälsivät muun muassa asian-
tuntijaluentoja. Perinteinen adoptiolasten isovanhemmille 
ja muille läheisille järjestettävä koulutus oli edelleen erit-
täin suosittu ja osallistujat kokivat sen hyvin tarpeelliseksi.

”Yhtäkkiä kuitenkin huomasin, että minunkin perään 
kysellään. Minun juttuni kiinnostavat ja kanssani 
lähdetään kalaan ja sieniretkelle. Yökylässä adoptio-
lapsenlapset eivät ole (vieläkään) olleet, toisin kuin 
syntymästään asti perheissään asuneet lapsenlapseni. 
Muuten en ollenkaan erottele isovanhemmuuden 
laatua adoptioisoisyyteen ja biologiseen isoisyyteen. 
Rakkaita, aivan liian touhukkaita, ihania persoonia 
kaikki lapsenlapseni.”
Adoptioisoisä vieraili Interpedian blogissa 10.11.2019 isänpäivän 
blogikirjoituksessa ”Adoptioisoisien ajatuksia”

Vuoden 2019 aikana jatkoimme adoptioinfojen järjes-
tämistä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella: Joen-
suussa, Jyväskylässä, Oulussa, Pietarsaaressa, Tampereel-
la ja Turussa.

Vuoden 2019 aikana aloitimme säännölliset adoption-
jälkeiset tuki- ja palautesoitot adoptioperheille adoptio-
lapsen saavuttua Suomeen. Tukisoitoille on ollut selkeä 
tarve ja saamamme palaute on ollut hyvin myönteistä. 
Jatkamme hyväksi havaittua työtä myös tulevina vuosina.

Interpedia on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto Valviran alaisen adoptiolautakunnan täysistunnon 
jäsen. Järjestöä edusti varsinaisena jäsenenä adoptiopalve-
lun päällikkö Salla Hari ja varajäsenenä toiminnanjohtaja 
Anja Ojuva. Anja Ojuva oli myös Lastensuojelun Keskus-
liiton (LSKL) Ehkäisevän työn -neuvottelukunnan jäsen. 
Yhteiset Lapsemme -järjestön Adoptiokuraattoritoimin-
nan ohjausryhmässä Interpedian edustajana oli sosiaali-
työntekijä Sanna Alanko.

Suomessa toimivien kolmen adoptiopalvelunantajan, 
Interpedian, Pelastakaa Lapset ry:n sekä Helsingin kau-
pungin sosiaaliviraston välinen yhteistyö jatkui tiiviinä.

Yläkuva: Tänään toimistolla pidettiin Pikkusisarusta hakemassa -info,  
jossa mm. pakattiin matkalaukkuja sekä esikoiselle että pikkusisarukselle 
(Interpedia Instagramissa 4.3.2019)

Alakuva: Terveisiä Joensuusta! Adoptiopalvelumme piti tänään 
Joensuussa adoptioinfon, tapasi perheitä ja sosiaalityöntekijöitä sekä 
vieraili Perheentalolla (Interpedia Instagramissa 27.3.2019)
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KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

Adoptiopalvelun  
kansainvälinen yhteistyö

Vuoden 2019 aikana adoptiopalvelumme työnteki-
jät kävivät työmatkalla useissa kohdemaissa ja ta-
pasivat adoptioita hoitavia viranomaisia. Työmatkat 

yhteistyökohteista Suomeen ovat myös tärkeitä luotta-
muksen ja yhteistyön rakentamiseksi.

Yhteydenpito eri kohdemaiden lähetystöjen kanssa oli 
hyvin toimivaa. Työntekijämme vierailivat kohdemaiden 
lähetystöissä Suomessa ja tapasivat työmatkoillaan koh-
demaissa olevien Suomen lähetystöjen henkilökuntaa.

”Interpedian adoptiovastaavat Marika Elmeranta ja 
Eija Kiiskinen kävivät työmatkalla Thaimaassa viime 
viikolla. Matka suuntautui aluksi maan pohjois-
osiin, jossa he vierailivat Vienpingin lastenkodissa. 
Koillis-Thaimaassa he kävivät Udon Thani home for 
Girls -lastenkodissa Udon Thanissa sekä Khan Thong 
-lastenkodissa, Khon Kaenissa.

Lopuksi Marika Elmeranta ja Eija Kiiskinen kävivät kol-
messa Bangkokin alueen lastenkodissa: Pakkred  
Babies Homessa, Phya Thai Babies Homessa sekä 
Rangsit Babies Homessa, jossa he kävivät hyviä kes-
kusteluja psykologin ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

"Matka oli onnistunut ja vahvisti jo toimivaa yhteis-
työtämme DCY:n kanssa’, toteaa Kiiskinen.”
Interpedian uutinen 27.3.2019  
"Adoptiopalvelun työmatka Thaimaahan"

Terveisiä adoptiopalvelun työmatkalta Thaimaasta!  
Olemme vierailleen mm. Vienpingin lastenkodissa 

(Interpedia Instagramissa 18.3.2019)

Tällä viikolla Etelä-Afrikan adoptioiden yhteistyökumppanimme Abba 
Specialist Adoption and Social Services eli Abban johtajat Katinka 
Pieterse ja Rene Ferreira tapaavat kaikki eurooppalaiset kumppaninsa 
Interpedian emännöimässä kokouksessa. Yhteistyössä on voimaa!

(Interpedia Instagramissa 15.4.2019)

"Luottamus ja yhteinen näkemys ovat tärkeitä tässä 
työssä, sillä kansainvälinen adoptio herättää monenlai-
sia, ristiriitaisiakin, ajatuksia. Adoptio on joillekin lapsille 
paras, ja joskus ainoa, mahdollisuus saada pysyvä 
rakastava perhe. On tärkeää, että jaamme tämän näke-
myksen yhteistyökumppaniemme kanssa", hän sanoi.

"Adoptionhakijalle kaikkein tärkeimmät ominaisuudet 
ovat kyky ja halu sitoutua lapseen loppuelämäksi ja val-
mius uuden oppimiseen. Motivaatio on kaiken perusta", 
lisäsi Pieterse.
Interpedian uutinen 25.4.2019 ”Abban Katinka Pieterse:  
"Luottamus rakentuu pitkän yhteistyön aikana"

Tervehdys Taipeista! Adoptiopalvelumme työntekijät ovat parhaillaan 
työmatkalla Taiwanissa 

(Interpedia Instagramissa 2.9.2019)
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KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

Työmatkakuulumisia Kolumbiasta:

Vietimme eilen mielenkiintoisen ja antoisan päivän Calissa ja Hogar 
Bambi Chiquitinesin lastenkodissa. Tutustuimme lastenkodilla Chiquiti-
nesin uusiin viimeisen vuoden aikana tehtyihin muutoksiin. Lastenko-
dilla on kehitetty lasten hoidon ja kasvatuksen käytänteitä entistäkin 
lapsilähtöisemmiksi ja kokonaisvaltaisemmiksi. Lisäksi hoitohenkilö-
kunnan ja muiden ammattilaisten määrää oli lisätty merkittävästi.

Olimme todella vaikuttuneita siitä, miten lasten hyvinvointiin oli 
panostettu. Tapasimme myös lastenkodin uutta johtajaa Gonzalo 
Gutierrez Llerasia. Lastenkodilta lähetettiin paljon terveisiä Suomeen, 
niin lapsille kuin vanhemmille. 

(Interpedia Instagramissa 21.11.2019)

Nordic Adoption Councilin eli NAC:n hallitus kokoontui tänään 
Helsingissä ja tapasi myös Pohjoismaiden adoptiokeskusviran-
omaiset heidän omassa kokouksessaan. 

(Interpedia Facebookissa 24.5.2019)

Vierailimme Suomen Bogotan suurlähetystössä ja tapasimme henkilö-
kuntaa. Keskustelimme adoptioprosesseista sekä Kolumbian yleisestä 
tilanteesta. Vastaanotto oli lämmin, kuten aina, ja yhteistyö adoptio-
perheiden auttamiseksi on hyvää. 

(Interpedia Instagramissa 23.11.2019)

EUROOPPALAISET VERKOSTOMME
Interpedia on ollut aktiivinen jäsen kansainvälisten adop-
tiojärjestöjen Nordic Adoption Councilin (NAC) ja Eur- 
Adoptin toiminnassa niiden alkuvaiheista lähtien. Inter-
pedian adoptiovastaava Marika Elmeranta toimi NAC:n 
Suomen edustajana ja varapuheenjohtajana, ja adoptio-
palvelun päällikkö Salla Hari valittiin Suomen varaedus-
tajaksi EurAdoptin neuvostoon. 

Syyskuussa Islannissa järjestetty NAC:n seminaari kes-
kittyi adoptoitujen kokemuksiin ja laajemmin jälkipalve-
lutyöhön sekä siihen liittyvään pohjoismaiseen yhteistyö-
hön. EurAdoptin kokous pidettiin puolestaan Itävallassa 
ja siellä aiheina olivat jäsenjärjestöjen ajankohtaiset asiat.

Terveisiä eurooppalaisten adoptiojärjestöjen kattojärjestön EurAdoptin 
kokouksesta Wienistä! Tällä kertaa olemme keskustelleet erityisesti 
kansainvälisten adoptioiden tulevaisuudesta muuttuvassa maailmassa 
sekä adoption jälkipalvelutyön kasvusta.

Tiivis yhteistyö eurooppalaisten kollegojemme kanssa on hyödyllistä ja 
inspiroivaa kaikille osapuolille. 

(Interpedia Instagramissa 3.4.2019)

Pohjoismaisessa adoptioseminaarissa tapasimme professori  
David Brodzinskyn, joka puhui adoptoitujen sopeutumisesta sekä 
avoimen kommunikaation merkityksestä adoptioperheessä. 

(Interpedia Instagramissa 19.9.2019)

Pohjoismainen ja eurooppalainen yhteistyö on välttä-
mätöntä tietojen ja kokemusten vaihtoa varten. Osan 
adoptiokohdemaista saapuvista viranomaisvierailuista 
järjestämme yhteistyössä Pohjoismaiden kesken ja tiivis 
yhteistyö onkin laajentunut monella tavalla myös käy-
tännön tasolle. 
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Adoption jälkipalvelu Interpediassa

KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

Adoption jälkipalvelun tarve kasvoi edelleen ja 
tähän työhön Interpedia sai toisten suomalaisten 
adoptiopalvelunantajien kanssa tukea Valviralle 
osoitetusta jälkipalvelun määrärahasta. Tuen 
avulla voimme tehdä jälkipalvelutyötä entistä 
laajemmin ja kehittää siihen uusia muotoja.

Adoption jälkipalvelu voi olla tukena monessa eri elämän-
vaiheessa. Jälkipalvelu voi olla esimerkiksi adoptioon liit-
tyvien asiakirjoihin tutustumista toimistotapaamisessa, 
adoptoidun taustan selvittämistä tarvittaessa adoptoi-
dun synnyinmaasta tai apua juurimatkan järjestelyihin. 
Interpedian jälkipalveluun ovat tervetulleita adoptoidut 
sekä heidän perheensä.

Jälkipalvelussa vastaamme myös lasten synnyinmaas-
ta tuleviin yhteydenottoihin. Tällöin otamme yhteyttä 
adoptoituun ja tuemme häntä tiedon vastaanottami-
sessa. Tiedotamme myös lähettävien maiden käytäntö-
jen muutoksista adoptioperheille ja huolehdimme laki-
sääteisestä arkistointivelvoitteesta.

Vuoden 2019 aikana kerroimme adoption jälkipalve-
lusta kuudessa eri infossa adoptioperheiden maatapaa-
misissa. Lisäksi järjestimme yhteistyössä muiden adoptio-
toimijoiden kanssa jälkipalveluinfon adoptoiduille.

”Julkaisemme tänään videon, joka esittelee adoption 
jälkipalvelua Interpediassa. Videon tavoitteena on kertoa 
siitä, mitä jälkipalvelu tarkoittaa ja rohkaista adoptoituja 
hakeutumaan jälkipalvelun asiakkaaksi, jos oman taus-
tan tarkasteleminen kiinnostaa tai mietityttää.

Kuten videossa kerrotaan, jokainen voi määrittää itse 
sen, onko oman taustan pohtiminen ajankohtaista tai 
tarpeellista. Adoption jälkipalveluun voi ottaa yhteyttä, 
vaikkei vielä tietäisi millaisia vastauksia toivoo löytä-
vänsä. Toivomme, että video voi olla myös apuväline 
vanhemmille avaamaan keskustelua lapsen ja nuoren 
kanssa siitä, mitä tukea on saatavilla oman elämäntari-
nan täydentämiseksi.

Oman taustan ja elämänhistorian pohtiminen on osa 
jokaisen meidän kasvua ja elämää, mutta adoptoitujen 
kohdalla kysymyksiä omaan elämäntarinaan liittyen voi 
toisinaan olla tavallista enemmän.”
Sanna Alanko ja Linn Ahlfors 6.9.2019 blogikirjoituksessaan Taustaa 
selvittämässä − adoptoidun jälkipalvelu Interpediassa

Interpedian jälkipalvelu 
järjesti eilen pikkujoulu-
juhlat adoptioperheille. 
(Interpedia  
Instagramissa 1 
2.12.2019)

"Thaimaan adoptioyhteistyökumppanimme Department 
of Children and Youthin eli DCY:n adoptiokeskus järjes-
ti jälleen kesällä 2019 Nativeland Visit -tapahtuman. 
Nativeland Visit on upeasti järjestetty monipuolinen 
juurimatkatapahtuma adoptioperheille. Tällä kertaa ta-
pahtuman yhteydessä vietettiin myös adoptiokeskuksen 
40-vuotisjuhlia. Ohjelmaa oli järjestetty sekä perheille 
että adoptioammattilaisille.

Nativeland Visitin kohokohtiin kuluvat vierailut Bang-
kokin suuralueen kolmessa lastenkodissa. Rangsitin 
lastenkodin lapset ja työntekijät ottivat meidät lämpi-
mästi vastaan tanssien ja rummuttaen. Adoptiolasten ja 
hoitajien tapaamiset olivat tunteikkaita. Jokaisen lapsen 
huomioiminen, vieraanvaraisuus, hieno ohjelma ja thai-
herkut kertoivat sen, että lapsia ja heidän vanhempiaan 
on odotettu matkalle synnyinmaahan ja omaan lasten-
kotiin. Adoptiokeskuksen johtaja, Mrs Prapimdao Satake, 
sanoi olevansa erittäin iloinen siitä, että niin monet suo-
malaiset adoptioperheet osallistuvat Nativeland Visitiin 
adoptiokeskuksen 40-vuotisjuhlavuotena!" 
(Interpedia Instagramissa 12.7.2019 ja 17.9.2019)
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KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

#Adoptionilo-kampanja

BULGARIA:
• Family National Association (FNA), Sofia

ETELÄ-AFRIKKA:
• Abba Specialist Adoption & Social Services (Abba), Pretoria

INTIA:
• Central Adoption Resource Agency (CARA), New Delhi

KIINAN KANSANTASAVALTA:
• China Centre for Children's Welfare and  
 Adoption (CCCWA), Beijing

KOLUMBIA:
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Bogotá 

Järjestimme jo kolmatta kertaa yhdessä muiden adoptio-
toimijoiden kanssa #Adoptionilo/#Adoptionsglädje -kam-
panjan maaliskuussa Adoptoitujen päivän yhteydessä. 
Kampanjalla muistuttiin, että adoptioperheet ja adop-
toidut elävät suureksi osaksi ihan tavallista arkea. Viikon 
aikana adoptiojärjestöt, adoptioperheet ja adoptoidut 
jakoivat sosiaalisessa mediassa tarinoita adoptioarjesta. 
Kampanja onnistui jälleen hyvin ja sitä päätettiin jatkaa 
myös seuraavana vuonna.

”Meille sanottiin ennen ensimmäistä hakumatkaa, 
että kaikki menee hyvin, jos kaikki pääsevät hengissä 
kotiin. Tämä on hyvä neuvo. Hakumatka ja elämä 
hotellissa eivät vastaa todellista arkea. Kun normaalin 
arjen rutiinit alkavat, helpottaa elämä. Ainakin meidän 
molemmat lapset tarvitsevat rutiineja elämää helpot-
tamaan. Mitä tarkemmin päivät noudattavat tutuksi 
tulleita rutiineja, sen paremmin päivä sujuu.

Kannattaa luottaa omaan intuitioon. Myös se, että 
omat tunteet ovat ristiriitaisia, on normaalia ja hyväk-
syttävää. Rakkaus lapseen kasvaa kyllä uskomatto-
miin mittasuhteisiin kiintymyssuhteen vahvistuessa.”
Adoptioperhe vieraili Interpedian blogissa 15.3.2019 kirjoituksel-
laan ”Hakumatkan myrskyistä adoption iloon”

• La Casa de la Madre y el Niño (La Casa), Bogotá 

• La Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi  
 Chiquitines, Cali

• La Fundación CRAN (Centro para el Reintegro  
 y Attención del Niño), Bogotá

TAIWAN (Kiina):
• Christian Salvation Service (CSS), Taipei

THAIMAA:
• Department of Children and Youth (DCY), Bangkok 

SUOMEN ADOPTIOLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT INTERPEDIAN ULKOMAISET PALVELUNANTAJAT

"Hakumatka kaikkineen oli suuri seikkailu ja unelmien 
täyttymys. Mieliinpainuvin hetki oli tietenkin se kuin 
saimme pienokaisen syliimme. Sekunnit ennen kuin 
hänet saimme olivat sanoinkuvaamattomia, niin hir-
veitä ja ihania yhtä aikaa! Kaikki jännitys loppui siihen 
paikkaan kun hänet syliin saimme. Oli vain ihmetys, 
onnellisuus, rakkaus. Meidän pieni perhe. 'Voitko 
uskoa, että hän on meidän?' 'Miten hän voi olla näin 
ihana?' Kyselimme toisiltamme ja kysymme vieläkin."
Hakumatkalta juuri palannut perhe 
 (Interpedia Facebookissa 14.3.2019)
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Kehitysyhteistyö vuonna 2019

SUOMEN ULKOMINISTERIÖN TUELLA VUODEN 2019  
AIKANA TOTEUTETUT KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET:

MAA KUMPPANIJÄRJESTÖ JA HANKKEEN NIMI KESTO 

NEPAL LOO NIVA & PATAN CBR: KOULU KUULUU 
KAIKILLE – KOULUYMPÄRISTÖN 
KEHITTÄMISHANKE NEPALISSA

2017–
2020 

NEPAL LOO NIVA: OIKEUS KOULUTUKSEEN: 
NEPALIN KOULUHALLINNON JA 
KOULUTUSPOLITIIKAN KEHITTÄMISHANKE

2019 – 
2022

ETIOPIA BERHAN LEHETSANAT: TURVALLINEN JA 
OIKEUDENMUKAINEN ELINYMPÄRISTÖ 
VAMMAISILLE LAPSILLE ETIOPIASSA

2019 – 
2021

Vuoden 2019 aikana Interpedia tuki 15 lasten 
asemaa parantavaa ja lapsen oikeuksien 
toteutumista edistävää ohjelmaa ja hanketta 
seitsemässä eri maassa, 14 yhteistyöjärjestön 
kanssa. Vuoden aikana jatkui yksi 
ulkoministeriön kehitysyhteistyön hanketukea 
saava hanke Nepalissa sekä kaksi uutta 
hanketta alkoi, yksi Nepalissa ja yksi Etiopiassa.

Koulu kuuluu kaikille – kouluympäristön kehittämis-
hanke Nepalissa on Loo Niva Child Concern Groupin,  
Patan CBR:n ja Interpedian yhteistyöhanke marginaaliryh-
miin kuuluvien lasten kouluun pääsemisen ja koulussa py-
symisen edistämiseksi Etelä-Lalitpurin alueella. Tuemme 
lasten oikeutta koulunkäyntiin ja tätä kautta osallisuut-
ta koko yhteiskuntaan. Vammaiset lapset, kastittomat ja 
tytöt ovat erityisesti hankkeen kohderyhmänä.

Myös vammaisilla lapsilla on oikeus koulutukseen. Nepalissa Etelä-
Lalitpurin alueella työ vammaisten lasten kouluun pääsyn eteen alkaa 
sillä, että heidät löydetään ja heidän tilanteensa ja tuen tarpeensa kar-
toitetaan. Joskus tiellä on fyysisiä esteitä, joskus työtä on tehtävä myös 
asenteiden muokkaamiseksi. (Interpedia Instagramissa 14.10.2019)

Oikeus koulutukseen: Nepalin kouluhallinnon ja kou-
lutuspolitiikan kehittämishankkeen toteuttavat Loo 
Niva Child Concern Group ja Interpedia. Olemme teh-
neet yhteistyötä jo aiemmin Dadeldhuran alueella Ne-
palin Kaukolännessä. Dadeldhuran alue on yksi Nepalin 
vähiten kehittyneistä ja siellä esiintyy yhä koulunkäyntiä 
vaikeuttavaa syrjintää tyttöjä, etnisiä vähemmistöjä sekä 
kastittomia kohtaan. Mahdollistamme laadukkaan koulu-
tuksen Nepalin uudistuneissa hallintorakenteissa ja edis-
tämme parempaa koulutuspolitiikkaa. Lisäksi hanke pa-
rantaa oppimistuloksia ja vähentää koulupudokkuutta 
ja tavoittaa yli 4000 oppilasta 32 koulussa, heidän per-
heensä ja 60 opettajaa.

Turvallinen ja oikeudenmukainen elinympäristö 
vammaisille lapsille Etiopiassa -hanketta toteutamme  
Debre Zeitin ja Dukemin kaupungeissa yhdessä Berhan 
Lehetsanat -järjestön kanssa. Etiopiassa vammaisuus on 
edelleen syy sosiaaliseen ja taloudelliseen osattomuuteen. 
Suoria hyödynsaajia ovat yli 200 vammaista lasta ja hei-
dän vanhempansa, taitokoulutuksiin osallistuvat lapset 
ja nuoret sekä koulut, hallinnon edustajat ja yhteisöt. Tu-
emme vammaisten lasten ja heidän perheidensä koko-
naisvaltaista hyvinvointia ja integraatiota.

Seurantamatkoja teimme vuoden aikana kahdesti sekä 
Nepaliin että Etiopiaan ja kerran Etelä-Afrikkaan. Matkoil-
la seurasimme kehitysyhteistyöhankkeiden etenemistä, 
tapasimme yhteistyömaiden kumppaneita ja vierailim-
me Suomen suurlähetystöissä. 

Vuoden lopussa Interpedialla oli yksi vapaaehtoistyön-
tekijä Nepalissa Loo Niva -järjestössä, ja aloitimme uu-
distuneen kummikouluohjelman Loo Nivan kanssa  
Länsi-Nepalissa.
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KEHITYSYHTEISTYÖ

Vuoden 2019 aikana toteutimme 936 kummin 
ja kuukausilahjoittajan tuella 12 ohjelmaa 
seitsemässä eri maassa.

Ohjelmissa tuimme pääsääntöisesti lasten mahdollisuut-
ta koulunkäyntiin. Lisäksi osaan ohjelmista sisältyi lap-
sille, vanhemmille ja koko yhteisölle kohdistuvaa koulu-
tusta esimerkiksi vammaisuudesta ja lapsen oikeuksista. 
Tuimme myös pienyrittäjyyttä ja erilaisia tulonhankinta-
menetelmiä. Joissakin ohjelmissa tarjosimme perheille 
terapia- ja sosiaalipalveluja, edistimme erilaista vapaa-
ajantoimintaa ja hoitopalveluja tai tuimme esimerkiksi 
lastenkodin toimintaa. 

Yhteistyö bangladeshilaisen Promoting Human Rights 
and Education in Bangladesh (PHREB) -järjestön, kanssa 
päättyi vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2019 aikana teimme globaalikasvatuksen kou-
luvierailuja ruotsinkielisiin kouluihin Pohjanmaalle ja järjes-
timme Arabian koulun kanssa yhteistyössä Nepal-päivän. 

Koulutusta ja hyvinvointia 
lapsille kummien tuella

Interpedian globaalikasvatustiimi harjoittelijoineen valmiina 
Educa-messuilla. Tervetuloa!

Den här veckan ordnar Interpedia workshops om barns rättigheter i 
svenskspråkiga skolor i Österbotten. 

(Interpedia Instagramissa 9.4.2019)
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2019

Interpedian 
kehitysyhteistyön 
kumppanijärjestöt vuonna 

KEHITYSYHTEISTYÖ

ETIOPIA

PERHETUEN AVULLA POIS ÄÄRIMMÄISESTÄ KÖYHYYDESTÄ
Bethlehem Family Development Programme (BFDP), 
Debre Zeit
BFDP:n työn painopiste on perheiden tukemisessa ja 
ohjaamisessa selviytymään itsenäisesti. Perhetuki mah-
dollistaa myös lasten koulunkäynnin.

TUKEA KOULULLE JA KÖYHILLE PERHEILLE
German Church School & Social Center (GSC),  
Addis Abeban koulu- ja sosiaalikeskus
Addis Abeban koulukeskuksen oppilaat tulevat köyhistä 
perheistä, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta kouluttaa 
lapsiaan. Lasten perheet saavat myös tukea vaikeissa 
elämäntilanteissa.

KOULUTUSTA JA KUNTOUTUSTA VAMMAISILLE LAPSILLE
Berhan Lehetsanat, Debre Zeit
Berhan Lehetsanatin tavoitteena on parantaa alueen vam-
maisten lasten hyvinvointia ja koulutusmahdollisuuksia. 
Järjestö tekee myös valistustyötä esimerkiksi vammaisuu-
den todellisista syistä ja niiden ennaltaehkäisystä.

PÄIVÄKOTEJA JA VARHAISKASVATUSTA  
KÖYHIMMILLE LAPSILLE
Maedot, Addis Abeba
Maedot tekee vaikuttavaa työtä köyhien perheiden lasten 
parissa Addis Abebassa ja sitä ympäröivällä maaseudulla. 
Yhdessä Maedotin kanssa olemme perustaneet yhteensä 
kolme päiväkotia Addis Abeban köyhälle alueelle sekä 
Wolisoon ja Dilelaan. 

Interpedian kummikohde German Church School tarjoaa Addis 
Abebassa köyhille lapsille laadukkaan koulutuksen ja nostaa 
monia heistä köyhyydestä keskiluokkaan. Kouluruoka auttaa 
lapsia jaksamaan ja oppimaan. 

(Interpedia Instagramissa 11.1.2019)

Suomalaiselta kummilta postia! Leveä hymy nousi tytön kasvoille, kun 
GCS:n työntekijä kertoi tytön saaneen postia suomalaiselta kummil-
taan. German Church Schoolin kummilapset halusivat välittää kiitolliset 
terveisensä suomalaisille kummeilleen, joiden tuki mahdollistaa heille 
opiskelun ja vie kohti unelmien toteutumista. Monet lapset myös sa-
noivat, että ilahtuisivat kovasti, jos saisivat postia omalta kummiltaan.

(Interpedia Instagramissa 25.10.2019)

Kumppanijärjestömme Maedotin ylläpitämässä päiväkodissa Dilellassa 
23 lasta saa viettää päivänsä turvallisissa oloissa äidin työpäivän ajan. 
Nämä yksinhuoltajaäitien lapset saavat päiväkodilla aamiaisen sekä 
lounaan, jotka paikallinen naisryhmä valmistaa. Päiväkodin remontti 
valmistuu pian, mikä mahdollistaa uusien lasten mukaan ottamisen. 
Jotta uudet lapset pääsisivät päiväkotiin, tarvitaan lisää opettajia. 
Yhden opettajan palkka on 60 €/kk. Voit tukea uusia lapsia pääsemään 
päiväkotiin ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi 20 €/kk. Kiitos avustasi!

(Interpedia Instagramissa 18.10.2019)
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BANGLADESH

NEPAL

KEHITYSYHTEISTYÖ

LASTENSUOJELUJÄRJESTELMÄN JA  
KOULUJEN KEHITTÄMISTÄ
Children and Women in Social Services and Human 
Rights (CWISH)
CWISH edistää koulutuksen ja vaikuttamistyön kautta las-
ten oikeuksien toteutumista. CWISH on pitkään työsken-
nellyt myös lapsityöläisten oikeuksien puolesta. Järjestön 
tavoitteena on tukea Nepalin lastensuojelutoimijoiden 
kapasiteettia ja luoda paikalliselle tasolle toimiva lasten-
suojelumekanismi.

KÖYHIEN PERHEIDEN LAPSILLE MAHDOLLISUUS 
LAPSIYSTÄVÄLLISEEN KOULUTUKSEEN 
Loo Niva Child Concern Group Nepal
Loo Niva tukee vähäosaisten perheiden lasten koulun-
käyntiä Lalitpurissa sekä Kaukolännen Dadeldhurassa. 
Lasten osallistumismahdollisuuksia parannetaan tukemalla 
koulujen lapsikerhoja. Lasten asemaa parannetaan tuke-
malla heidän koulunkäyntiään ja kehittämällä peruskou-
lutuksen laatua, kouluympäristöä ja -hallintoa.

Loo Nivan kenttätyöntekijöillä on paljon töitä tehtävänä seuraavien 
neljän vuoden ajan. Dadeldhuran alue on yksi Nepalin vähiten kehitty-
neistä ja siellä esiintyy yhä koulunkäyntiä vaikeuttavaa syrjintää tyttöjä, 
etnisiä vähemmistöjä ja kastittomia kohtaan. Interpedian ja Loo Nivan 
hankkeessa peruskoulutusta edistetään muun muassa:

• kouluttamalla lapsia, opettajia, vanhempia ja viranomaisia lasten 
oikeudesta koulutukseen

• vahvistamalla lasten osallistumista kerhotoiminnalla

• perustamalla paikallisia toimintaryhmiä laadukkaan koulutuksen ja 
koulutusmyönteisten tavoitteiden edistämiseksi

• edistämällä hyviä opetuskäytäntöjä

• pyrkimällä rauhoittamaan kouluista levottomuuksista vapaita,  
poliittisesti sitoutumattomia ympäristöjä

(Interpedia Instagramissa 18.4.2019)

KUNTOUTUSTA JA KOULUTUSTA VAMMAISILLE LAPSILLE
Patan Community Based Rehabilitation Organization 
(Patan CBR), Nepal
Patan CBR tekee valistustyötä, jotta vanhemmat ovat val-
miita hakemaan lapsilleen kuntoutusta ja turvaamaan 
lastensa koulutuksen. Lapsille tarjotaan myös päivähoi-
toa, kouluopetusta ja käden taitojen kehittämistä sekä 
fysioterapiaa.

KOTI JA KOULUTUSTA DHAKAN LAPSILLE
Families for Children (FFC), Dhakan lastenkoti
Lastenkodissa on yli 120 lasta, joista osa on vammaisia. 
FFC huolehtii koulunkäynnin kuluista ja auttaa lapsia opis-
kelemaan heille sopivan ammatin.

”Shikha panostaa työssään nykyään etenkin murros-
ikään tulevista tytöistä huolehtimiseen. Lastenkodista 
aikuistuvat tytöt tarvitsevat herkän ajanjakson aikana 
erityistä tukea. ”Minulla on täällä jatkuvasti lukuisia eri 
rooleja – äidin, siskon ja johtajan – minun on oltava 
aina tarpeen mukaan sekä ymmärtäväinen että tiuk-
ka”, Shikha kertoo.”
Ilona Kalliola 14.11.2019 blogikirjoituksessaan ”Bangladeshilainen 
lastenkoti tukee lapsia aikuistumisen myrskyissä”
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TUKEA PLASTIC CITYN SLUMMIN LAPSILLE
SA Cares for Life, Pretoria
SA Cares tukee Plastic Cityn slummissa vaikeissa oloissa 
asuvia lapsiperheitä jakamalla mm. ruokaa, vaatteita ja 
hygieniatarvikkeita. Lapsia autetaan pääsemään lääkäriin 
ja esikoulu tukee lasten koulun aloitusta. Tuki käytetään 
koko perheen ja yhteisön hyväksi.

KOULUTUSTA DELHIN SLUMMIEN LAPSILLE SEKÄ 
VAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUSTA
Delhi Council for Child Welfare (DCCW)
DCCW tukee köyhien perheiden lasten koulutusta an-
tamalla stipendejä, tukiopetusta ja neuvontaa. DCCW:n 
Bal Chetna -keskus tarjoaa kuntoutusta ja erityisopetus-
ta vammaisille lapsille sekä tukea heidän vanhemmilleen.

KEHITYSYHTEISTYÖ

ETELÄ-AFRIKKA

INTIA

TURVALLINEN KASVUYMPÄRISTÖ HYLÄTYILLE LAPSILLE
Families for Children (FFC), Podanurin lastenkoti, 
Coimbatore
Lastenkodissa on noin 480 eri-ikäistä lasta, heidän jou-
kossaan yli sata vammaista lasta. Ohjelmassa tuetaan 
myös lasten koulunkäyntiä.

Terveisiä Etelä-Afrikasta! Interpedian seurantamatka suuntautui 
Etiopian jälkeen Etelä-Afrikan pääkaupunkiin Pretoriaan, yhteistyö-
kumppanimme SA Cares for Lifen luokse. SA Cares on laajentanut 
toimintaansa myös Pretorian Plastic City -slummialueelle. Alueen 
asukkaat elävät erittäin kurjissa oloissa, sillä Plastic Cityssa ei ole 
juoksevaa vettä, viemäröintiä tai jätehuoltoa. 

(Interpedia Instagramissa 22. ja 24.1.2019)

”Etelä-Afrikkailta Interpediassa tänään. Etelä-Afrikan kehitysyh-
teistyön kumppanimme SA Cares for Lifen johtaja Sanet Fagan 
kertoo maastaan ja SA Caresin työstä Pretorian Plastic Cityssä, 7000 
ihmisen hökkelikylässä. Turvallisuus, perustarpeet, sanitaatio, veden 
saanti, koulutus – Plastic Cityssä on puutetta kaikesta, olosuhteet 
ovat vaikeat erityisesti lapsille. SA Caresin työtapa on lähteä muut-
tamaan tilannetta yhteisön sisältä. ’Investoimme ihmisiin, emme 
rakennuksiin.’, sanoo Fagan. 

SA Cares on perustanut esikoulun Plastic Cityyn. Kouluun ei ollut 
varaa, joten he ostivat pressun, pöytiä, tuoleja ja telttavessoja sekä 
laatikot opettajien tavaroille. Yhteisöstä koulutettiin 16 opetta-
jaa ja nyt 200 lasta saa esiopetusta. Haaveena on saada kontteja 
koulutiloiksi.”

 (Interpedia Instagramissa 16.8.2019)
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ULOS KÖYHYYDEN KIERTEESTÄ KOULUTUKSEN AVULLA
PROJECT L.I.F.E. FOUNDATION
Project L.I.F.E. auttaa köyhiä perheitä alueilla, joissa ei 
toimi muita avustusjärjestöjä. Lasten koulunkäyntiä ja 
heidän perheitään tuetaan, jotta lapsen ei tarvitsisi jää-
dä pois koulusta mennäkseen töihin.

TYTÖILLE KOULUTUSTA JA TURVALLINEN 
KASVUYMPÄRISTÖ
Jardín de la Niña María (JNM), lastenkoti Bogotássa
Lastenkodin tavoitteena on tarjota suojaa tarvitseville ty-
töille mahdollisuus turvalliseen ja kehittävään kasvuym-
päristöön sekä koulunkäyntiin. Tytöt tulevat levottomis-
ta oloista Bogotán köyhistä kaupunginosista.

KEHITYSYHTEISTYÖ

KOLUMBIA THAIMAA

Terveisiä Kolumbiasta työmatkalta! Vierailimme tänään  
kummikohteessamme Jardín de la Niña Marían tyttökodissa. 

(Interpedia Instagramissa 19.11.2019)

Tytöillä oli koulusta viikko vapaata ja he askartelivat joulukoristeita. 
Samalla syntyi jotain myös vieraiden iloksi. 

(Interpedia Instagramissa 19.11.2019)

”Olemme tosi iloisia, että pääsimme vierailemaan kummipoikamme 
luona ja samalla tutustuimme projektiin laajemminkin. Kokemus oli 
unohtumaton ja nyt kummitoiminta tuntuu vieläkin läheisemmältä.”

Kummiperhe vieraili Interpedian blogissa 12.2.2019 kirjoituksellaan 
”Kummiperhe vierailulla Thaimaassa”

Thaimaa-kummit kävivät tutustumassa kummipoikaansa sekä Project 
L.I.F.E:n ja Interpedian kummiohjelmaan Buriramissa. 

(Interpedia Instagramissa 12.2.2019)
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Kenen äänellä?

Jatkoimme kevään 2019 aikana Kenen äänellä? Näkökul-
mia eettiseen kehitysviestintään viestintähanketta, joka 
oli osa EU-rahoitteista ja Fingon hallinnoimaa Frame,  
Voice, Report -hankekokonaisuutta. 

Tavoitteemme hankkeessa oli Nepalin lapsityöläisten 
puolesta tehtävää työtä esimerkkinä käyttäen tuoda esiin 
etelän kansalaisyhteiskunnan aikaansaamaa muutosta. 
Hankkeessa etsittiin myös uudenlaisia näkökulmia sii-
hen, miten erittäin haavoittuvassa asemassa olevat lap-
set voidaan esittää heitä koskevassa viestinnässä kunni-
oittavalla ja eettisellä tavalla.

Kevään 2019 aikana viestimme lapsityöläisten puoles-
ta tehtävästä työstä Nepalissa mm. viestintäkampanjan 
avulla sekä julkaisemalla dokumenttielokuvan Unelma-
na Nepal ilman lapsityötä.

Maaliskuun lopussa 2019 järjestimme eettisen kehi-
tysviestinnän seminaarin Tampereen yliopistolla. Semi-
naarissa pohdittiin muun muassa: Onko lapsen yksityi-
syyden suoja erilainen, kun raportoidaan köyhien maiden 
lapsista? Millaisia mielikuvia media luo kehitysmaista? Mi-
ten viestimme eettisesti?

Hankkeen lopuksi julkaisimme Eettisen kehitysviestin-
nän muistilistan Interpedian blogissa sekä hankkeen tee-
moihin liittyvän oppimateriaalin yläkouluille ja toisen as-
teen oppilaitoksille.

Näkökulmia eettiseen  
kehitysviestintään

Kenen äänellä? Unelmana Nepal ilman lapsityötä, osa 2: Shanti Adhikari 
– pitkä ura naisten ja lasten oikeuksien puolesta 

Kumppanijärjestömme CWISHin tarina on samalla tarina lasten oikeuk-
sien etenemisestä Nepalissa. Järjestön perustaja Shanti Adhikari kertoo 
blogissamme CWISHin kehityksestä ja työstä lapsityöläisten oikeuksien 
puolesta: interpedia.fi/blog_post. 

Lista keinoista on vaikuttava: järjestö on esimerkiksi etsinyt lapsityöläisiä 
kotitalouksista, kouluttanut heitä, palauttanut heitä omien perheidensä 
pariin, jakanut tietoa lapsen oikeuksista, kouluttanut opettajia, aloittanut 
ohjelman seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan, haastanut työnantajia oi-
keuteen, aloittanut laajasti tunnustetun vihreän lipun liikkeen (ilmaisee 
paikan/alueen olevan lapsityöstä vapaa), edistänyt aikuisten kotiapulais-
ten palkkaamista sekä köyhien perheiden toimeentuloa.

Vaikuttaminen lapsen oikeuksien toteutumiseen on mahdollista! 
(Interpedia Instagramissa 2.5.2019)

Uudessa oppimateriaalissamme 
Kenen äänellä? pohditaan mm.: 
Mitä kuvat kertovat? Onko yksityi-
syyden suoja erilainen eri ihmisille? 
Millaisia mielikuvia media luo 
kehitysmaista?

Lyhytdokumentti kertoo lapsityöläisyyden vastaisesta työstä ja 
tämän työn tuloksista Nepalissa.
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Interpedia 2018

ENGLISH

Facebook: @interpedia

Twitter: @Interpedia_ry

Instagram: @interpedia

YouTube: Interpedia

Interpedia ry on vuonna 1974 perustettu voittoa 
tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö. 

Toimintamme päätarkoituksena on edistää lapsen 
oikeuksien toteutumista YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimuksen periaatteiden mukaisesti. 

”Työskentelemme sen puolesta, että jokaiselle lapselle 
kuuluva oikeus hyvään ja turvattuun lapsuuteen 
toteutuisi mahdollisimman monen kohdalla.”

Osallistu ja vaikuta lapsen oikeuksien puolesta,  
liity jäseneksi: interpedia.fi/jaseneksi

Hyvä lapsuus  
on lapsen oikeus!

Interpedia ry

Asemamiehenkatu 4 B
00520 HELSINKI
Toimisto: (09) 2727 060
E-mail: 
adoptio@interpedia.fi 
kummi@interpedia.fi 

www.interpedia.fi

KANSAINVÄLINEN ADOPTIO
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Pohditko kansainvälistä adoptiota 
mahdollisuutena tulla lapsiperheeksi?
Kansainvälinen adoptio on lapselle uusi mahdollisuus. 
Hän tarvitsee pysyvän, hyväksyvän ja turvallisen perheen. 
Olisiko adoptio sinulle sopiva tapa saada lapsi?

Adoptiota harkitsevalle suosittelemme adoptioneuvon-
nan aloittamista. Neuvonnan aikana voi rauhassa pohtia, 
onko kansainvälinen adoptio itselle sopiva vaihtoehto. 
Neuvonta ei ole vielä adoptiopäätös. Oman kotikunnan 
sosiaalitoimistosta selviää, kuka neuvonnan kunnassa 
antaa. Voit myös tilata Interpedian adoptiotietopaketin 
pohdintasi tueksi.

Suomen adoptiolain mukaan:
• Hakijoiden tulee olla 25–50 vuotiaita.
• Ikäero adoptoitavaan on oltava vähintään 18 vuotta 

ja enintään 45 vuotta. 
• Adoptiota voi hakea aviopari tai yksinhakija.

Lisätietoja adoptioprosessista, adoptiokohdemaista  
ja adoption kustannuksista:  
interpedia.fi/kansainvalinen-adoptio

Interpedia
Interpedia ry on vuonna 1974 perustettu voittoa tavoit-
telematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
suomalainen kansalaisjärjestö. Työskentelemme sen 
puolesta, että jokaiselle lapselle kuuluva oikeus hyvään 
ja turvattuun lapsuuteen toteutuisi mahdollisimman 
monen kohdalla.

Interpedia on Suomen adoptiolautakunnan valtuutta-
ma adoptiopalvelunantaja kansainvälisissä adoptioissa. 
Toimimme seitsemässä maassa: Bulgaria, Etelä-Afrikka, 
Intia, Kiina, Kolumbia, Taiwan ja Thaimaa.

KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

– TIE PERHEEKSI

Äidiksi – isäksi – vanhemmaksi

Mielessä monta ajatusta 
Uskallanko? 

Riitänkö?

Vanhemmaksi lapselle, jolla ei vielä kotia? 
Tuntematon vanhemmuus, 

onko joku lapsi minua varten?

Kuka olet? Oletko jo syntynyt? 
Missä olet? Kuka sinua hoitaa? 

Milloin? 
Saan sinut syliini.

Interpedia ry

Asemamiehenkatu 4 B
00520 HELSINKI
Toimisto: (09) 2727 060
Email: adoptio@interpedia.fi

www.interpedia.fi

Facebook: @interpedia

Twitter: @Interpedia_ry

Instagram: @interpedia

YouTube: Interpedia
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Viestintä 

Talous
Vuonna 2019 Interpedian adoptiotoiminta rahoitettiin 
adoptionhakijoiden maksamilla palvelumaksuilla sekä 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) 
adoptiotoimintaan kohdennetulla toiminta-avustuksel-
la (232 100 euroa). Adoption jälkipalveluun saatiin tukea 
Valviran palvelunantajille kohdistamasta määrärahasta.

Kehitysyhteistyötoiminta rahoitettiin yksityisten lah-
joittajien kummi- ja kuukausilahjoituksilla, kertalahjoi-
tuksilla, Fingon hanketuella (Frame, Voice, Report -hanke) 
sekä ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteis-
työhankkeiden hankerahoituksella. 

Interpedia sai ulkoministeriön hanketukea 336 000 € 
vuodelle 2019. Kummitoiminnan keräystuotto oli 242 778 € 
ja muita lahjoituksia saatiin 14 200 €.

Yhdistyksen taloudelle STEAn avustus adoptiotoimintaan 
ja ulkoministeriön hanketuki kehitysyhteistyöhankkeiden 
toteuttamiseksi ovat merkittäviä.

Lisäksi adoption jälkipalvelumme sai Geselliuksen sää-
tiöltä sekä William Thuringin säätiöltä tukea vierailuihin 
adoptioperheiden maatapaamisissa. Geselliuksen säätiö 
myönsi tukea myös käännöstyöhön suomesta ruotsiin. 
Brita Maria Renlundin säätiöltä saimme lisäksi avustusta 
globaalikasvatustyöhön suomenruotsa-
laisissa kouluissa. Kiitämme lämpimästi 
säätiöitä arvokkaasta tuesta järjestöm-
me kaksikielisyydelle, jälkipalvelutyölle 
sekä globaalikasvatukselle.

Interpedian viestinnän tärkeimmät välineet vuonna 
2019 olivat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, 
sähköpostitiedotteet, uutiskirjeet, vuosikertomus, muut 
esitteet ja julkaisut sekä messuosallistumiset. 

ADOPTIOVIESTINTÄ
Adoptionhakijoille lähetimme vuoden 2019 aikana säh-
köpostitse kahdeksan hakijatiedotetta, kaksi adoptiokoh-
demaaesitettä, kaksi toiminnanjohtajan tervehdystä sekä 
muita lyhyitä tiedotteita. Kaikki tärkeimmät tiedotteet lä-
hetettiin sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vuoden aikana laajensimme erityisesti englanninkie-
lisiä adoptioverkkosivuja ja julkaisimme adoptiopalvelun 
esitteen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 
KEHITYSYHTEISTYÖVIESTINTÄ
Lahjoittajille ja kummeille lähetimme vuoden aikana kak-
si kertaa kehitysyhteistyön uutiskirjeen, ohjelmien kuu-
lumiset ja lasten terveiset. Kummit saivat myös vuoden 
2020 kalenterin. Kehitysyhteistyön sähköisen uutiskir-
jeen tilanneille lähetimme viisi suomenkielistä ja neljä 

ruotsinkielistä kirjettä vuoden aikana. Kehitysyhteistyön 
tuloksista viestimme erityisesti seurantamatkojen aikana 
sosiaalisessa mediassa. Kehitysyhteistyöstä, kummiohjel-
mista ja globaalikasvatuksesta tiedotimme lisäksi Educa-
messuilla, Maailma kylässä -festivaaleilla sekä kouluvie-
railujen yhteydessä.

 
JÄSENVIESTINTÄ
Vuoden aikana lähetimme yhdistyksen jäsenille kaksi jä-
sentiedotetta sekä vuoden 2020 seinäkalenterin, jonka 
teemana oli Sisarukset.

Vuosikertomus 2018 ilmestyi kesällä 2019 suomek-
si, ruotsiksi ja englanniksi Interpedian verkkosivuilla sekä 
englanniksi myös printtijulkaisuna. Vuoden aikana julkai-
simme myös yleisesitteen Interpedian toiminnasta kol-
mella kielellä.
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YHDISTYSKOKOUS
Jäsenet

Hallitus

Toiminnanjohtaja
Anja Ojuva

VTM, psykoterapeutti

ADOPTIOPALVELU

Adoptiopalvelun päällikkö
Salla Hari

VTM

Adoptiovastaavat:

Marika Elmeranta
KK

Eija Kiiskinen
FM, VTK

Sosiaalityöntekijä
Sanna Alanko

VTM

Adoptiosihteeri
Wilma Pomell

FM

Järjestöassistentti
Linn Ahlfors

VTK

TUKIPALVELUT

Tiedottaja
Marja Utela

FM

Järjestösuunnittelija 
(vanhempainvapaalla)

Minna Ala-Orvola
YTM

KEHITYSYHTEISTYÖ

Kehitysyhteistyöpäällikkö
Ilona Kalliola

VTM

Järjestösuunnittelija
Jenni Ahde

YTM

Organisaatio ja hallinto
31.12.2019

Interpedian maatoimistot ja  
yhteyshenkilöt 
Interpedian yhteyshenkilöinä jatkoivat 
Kolumbiassa lakimies Ana Maria Fernandez 
ja Intiassa Gireeja Rajesh.

Jäsenet 2019 
Yhdistyksen jäseniä oli vuoden lopussa 
758 (2018: 808). Ruotsinkielisten jäsenten 
osuus oli 20 % (2018: 21 %).
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Interpedia on 1974 perustettu uskonnollisesti ja po-
liittisesti sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjes-
tö, jonka toiminta perustuu YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimuksen ja Haagin yleissopimuksen periaattei-
siin. Interpedialla on noin 750 jäsentä.

Vuoden 2016 alusta alkaen järjestön toimintaa oh-
jaa Interpedian tavoitteet 2016–2020, jonka päänä-
kemys on edistää lapsen oikeuksia tasapainoiseen 
kehitykseen ja turvalliseen kasvuympäristöön adop-
tiotoiminnan, kehitysyhteistyön ja globaalikas-
vatuksen keinoin.

• Adoptiotoiminnassa edistämme lapsen  
 mahdollisuutta saada perhe

• Kehitysyhteistyössä edistämme lasten  
 oikeuksia kumppanimaissamme

• Globaalikasvatuksessa edistämme  
 suvaitsevaisuutta

Interpedialla on kansainvälisessä adoptiotoiminnas-
sa pitkäaikainen kokemus sekä laajat yhteydet ulko-
maille. Interpedia tekee adoptioyhteistyötä Bulgarian, 

Interpedian hallitus 2019
PUHEENJOHTAJA:
Markku Riissanen
yo-merkonomi, eMBA, Vice President, OP 

HALLITUKSEN JÄSENET:
Jonathan Andersin
Oikeustieteen maisteri, Senior Legal Counsel, 
Fondia Oyj

Anu Kallio 
Valtiotieteen maisteri, hoito- ja 
kuntoutumispalvelujen johtaja, Ylöjärven kaupunki

Eija Littunen 
Valtiotieteen maisteri, sosiaalityöntekijä,  
Loimaan kaupunki

Thomas Nukarinen
Kasvatustieteen maisteri, opettaja (kasvatustiede ja 
psykologia), Riveria / Kasvatusalan tiimi

Lasse Rantala
Yleislääketieteen tohtori, lääkäri, Salon terveyskeskus

Ari Turunen
Valtiotieteiden lisensiaatti, päätoimittaja, Le Monde 
Diplomatiquen Suomen editio

VARAJÄSENET:
Anna Savolainen
Oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari, Senior 
Legal Counsel, Fondia Oyj

Etelä-Afrikan, Intian, Kiinan, Kolumbian, Taiwanin 
ja Thaimaan kanssa.

Interpedia toteuttaa Suomen ulkoministeriön 
tukemia kehitysyhteystyöhankkeita Etiopiassa ja 
Nepalissa yhdessä kumppanijärjestöjensä kanssa. 
Lisäksi yhdistyksen lähes 1000 kuukausilahjoittajaa 
ja kummia tukee vuosittain noin 4000 lasta Bang-
ladeshissa, Etiopiassa, Etelä-Afrikassa, Intiassa, Ko-
lumbiassa, Nepalissa ja Thaimaassa. 

Interpedia pyrkii edistämään suvaitsevaisuut-
ta tuomalla esille tietoa kehityskysymyksistä sekä 
kehitysyhteistyön mahdollisuuksista. Yhdistyksen 
tuottamaa globaalikasvatusmateriaalia voi käyttää 
esimerkiksi koulutuksissa tai opetuksessa.

Marraskuussa 2019 Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) täytti 30 
vuotta ja Interpedia 45 vuotta. Hyvä lapsuus on lapsen oikeus!
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KUMMINA tai 
KUUKAUSILAHJOITTAJANA 
tuet lasten pääsyä kouluun. Tuellasi 
edistetään erityisesti tyttöjen, vammaisten 
ja lapsityöläisten koulutusta. Lastensuojelun 
kehittäminen sekä perheiden tukeminen ovat 
osa työtämme.

Rahankeräysluvan numero RA/2018/883

Interpedian JÄSENENÄ 
edistät työtämme, voit osallistua 
päätöksentekoon ja saat alennusta 
tuotteistamme. Huom! Adoptioasiakkaat 
tai kummit eivät ole automaattisesti 
Interpedian jäseniä.

YRITYSTUKIJANA
tuet haavoittuvassa asemassa 
olevien lasten pääsyä kouluun ja 
toteutat yhteiskuntavastuuta.

MERKKIPÄIVÄNÄSI
voit toivoa, että ystäväsi tukevat 
Interpedian tuen piirissä olevia 
lapsia tavaralahjan sijaan.

EETTISTEN LAHJOJEN 
avulla tuet lapsia ja perheitä 
Interpedian kumppanimaissa.

Voit jättää perinnöksi 
mahdollisuuden hyvään 
lapsuuteen tekemällä

TESTAMENTTIlahjoituksen 
työhömme. Voit myös tukea työtämme 

KERTALAHJOITUKSELLA!

Hyvä lapsuus
on lapsen oikeus.

TUE TYÖTÄMME:

www.interpedia.fi


