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TIIVISTELMÄ 
 
Leijonaemot ry tarjoaa vertaistukea erityislasten vanhemmille yli lasten diagnoosirajojen. Yhdistyksen 
toiminta on valtakunnallista.  Vuonna 2005 perustetun yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tukea 
erityislapsiperheiden hyvinvointia. Yhdistys jakaa vertaistukea erityistä tukea tarvitsevien lasten 
vanhemmille ja edistää vuorovaikutusta vanhempien ja terveyden-, sosiaalihuollon- sekä kasvatusalan 
ammattilaisten välillä.  
 
Lisäksi yhdistys tuo esiin erityislapsiperheiden kohtaamia epäkohtia ja pyrkii vaikuttamaan perheiden 
olosuhteiden parantamiseen. Yhdistys on mukana yhteistyöverkostoissa ja työryhmissä. Tämän avulla 
parannetaan yhdessä perheiden asemaa ja palveluja muun muassa kehittämällä hyviä käytäntöjä ja 
tiedottamalla niistä sekä vaikuttamalla palveluihin, käytäntöihin ja lainsäädäntöön. Lisäksi yhdistys julkaisee 
kannanottoja sekä antaa lausuntoja erityislapsiperheitä koskevista epäkohdista. 
 
Syksyllä 2017 pidetyillä strategiapäivillä työntekijät ja hallitus työstivät Leijonaemojen vision vuosille 2018-
2020 joka on: Leijonaemot ry tarjoaa valtakunnallisesti laadukasta vertaistukea ja perhetoimintaa 
erityislapsiperheille yli lasten diagnoosirajojen sekä tukee erityislasten vanhempien ja koko perheen 
hyvinvointia. Yhdistys vaikuttaa yhteiskunnallisesti erityislapsiperheiden aseman parantamiseksi.  

Toimintavuonna 2018 yhdistyksessä käynnistyi kaksi uutta STEA-rahoitteista projektia. Erityislapsiperheen 
näkymätön sisarus -projektin tavoitteena on tuoda sisarusteema yhteiskunnalliseen keskusteluun, tarjota 
sisaruksille vanhempiensa jakamatonta aikaa, perheille mahdollisuuksia käsitellä ohjatusti sisarusteemaa 
(esimerkiksi viikonlopputapahtumissa tai projektin perheinterventioissa), lisätä perheen sisäistä 
vuorovaikutusta sekä tarjota vertaistukea. Perhe edellä puuhun -projektissa toteutetaan vapaaehtoisten 
järjestämiä luonto- ja eläinavusteisia tapahtumia, joiden avulla aktivoidaan perheitä omaehtoiseen 
luontosuhteen vahvistamiseen, tarjotaan vertaistukea ja yhteisiä elämyksiä ja kokemuksia muiden 
erityislapsiperheiden kanssa sekä tuodaan esiin luonnon ja eläinten elvyttävää vaikutusta. Projektit ovat 
valtakunnallisia ja kolmivuotisia v.2018-2020.  

Yhdistyksen toimintavuosi 2018 alkoi edustamalla erityislapsiperheitä Olympiasoihtukulkueessa 
Pyeongchangissa, Koreassa. Samsungin järjestämälle matkalle osallistui toiminnanjohtajamme Janet 
Grundström. ”Olympiasoihtukulkueeseen pääseminen symboloi meille ajatusta, että jokaisessa 
erityislapsessa palavan valon tulisi saada loistaa kirkkaasti. Meille on tärkeää, että kaikkien erityislasten 
perheet saavat näkyä olympiasoihtukulkueen liekissä silloin, kun kannamme soihtua”, Grundström sanoi. 
”Omalla vuorollani edustan kaikkia suomalaisia erityislapsia, heidän sisaruksiaan sekä perheitään ja 
samalla toivon, että soihdun valo voi tuoda toivoa paremmasta huomisesta jokaiselle.” 

 
                    Kuva: Toiminnanjohtaja Janet Grundström olympiasoihdun kanssa 
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JÄSENET 
 
Yhdistyksessä oli toimintavuoden 2018 lopussa 1904 jäsentä (v.2017: 1847), joista yksilöjäseniä 923 ja 
perhejäseniä 981. Uusia jäseniä tuli toimintaan mukaan 361, eronneita/erotettuja jäseniä oli 364 ja 
uudelleenliittyjiä oli 60 henkilöä. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 3 % edellisestä vuodesta. Jäsenmäärän 
vuosikasvussa uusiksi jäseniksi lasketaan vain jäsenet, jotka liittyvät yhdistykseen ensimmäisen kerran 
kalenterivuonna eivätkä aikaisimpina vuosina ole olleet jäseninä (ns. uudelleenliittyjät). Uusia jäseniä liittyi 
mukaan keskimääräisesti 30 kuukaudessa. 
 
 

 
Kuva: Leijonaemot ry:n jäsentilastot 2005-2018. 
 
Järjestötyöntekijä Sanna Newton kertoo jäsenyyksistämme ”Yhdistyksen jäsenmäärä on vakiintunut noin 
+/-2000 henkilöön. Vuonna 2018 eronneita jäseniä on lähes sama määrä kuin yhdistykseen liittyneitä 
jäseniä. Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 57 henkilöllä. Eniten kasvua on tapahtunut 
perhejäsenyyksissä, joiden määrä on tasaisesti noussut vuodesta 2014 alkaen”.   
 

 
Kuva: Leijonaemot ry:n perhe- ja henkilöjäsenyydet 2010-2018. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Uudet jäsenet 7 12 46 76 154 236 339 442 473 892 615 486 483 361

Uudelleenliittyneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 48 52 60

Eronneet jäsenet 0 0 7 2 2 48 70 131 196 463 576 533 430 364

Aktiiviset Jäsenet 7 19 58 132 284 472 685 996 1273 1702 1741 1742 1847 1904
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Yleisimmät syyt jäsenyyden päättymisen ovat 1) vuosittaisen jäsenmaksu laiminlyönti (yhdistyksen 
sääntöjen mukaan jäsenmaksunsa suorittamatta jättäneet jäsenet todetaan eronneiksi 3 kk kuluttua laskun 
eräpäivästä), 2) perheen erityislapsi on aikuistunut tai kuollut ja 3) jäsenen asuinkunnan lähistöllä ei ole 
tarjolla Leijonaemojen vertaistoimintaa. Leijonaemot ry:n vertaistoimintaan voivat osallistua kaikki 
erityislasten vanhemmat ja perheet, eikä toimintaan osallistuminen edellytä jäsenyyttä. ”Iloksemme 
voidaan todeta, että toimintaamme osallistuukin jäsenten lisäksi yli 500 erityislasten vanhempaa tai 
perhettä”, toteaa Sanna Newton. 
 
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin toukokuussa Espoossa. Kokoukseen osallistui 4 yhdistyksen jäsentä. 
Syyskokoukseen osallistui 38 yhdistyksen jäsentä ja se pidettiin marraskuussa vertaistuellisen 
hyvinvointipäivän jälkeen. Samassa yhteydessä järjestettiin myös yhdistyksen pikkujoulut.  
 
 
Toimintaa ohjasi vuoden teema Hyvinvointi 

Yhdistyksen toimintavuoden teemana oli hyvinvointi. Teemaa käsiteltiin vertaisryhmissä eri tavalla 
esimerkiksi järjestämällä hyvinvointi- ja hemmotteluiltoja. Hyvinvointiteemalla järjestettiin myös 
Kangasalan Apila-kuntoutumiskeskuksessa valtakunnalliset jäsenpäivät kesäkuussa. Jäsenpäiville osallistui 
noin 40 jäsentä eri puolilta Suomea sekä yhdistyksen työntekijät. Päivien aikana teemaa käsiteltiin 
ulkopuolisten alustajien avulla sekä työpajoissa. Jäsenille oli tarjolla myös hemmotteluhoitoja sekä 
mukavaa yhdessä tekemistä vertaisten seurassa. Jäsenpäivät rahoitettiin osittain jäsenmaksutuotoilla ja 
osittain varainhankintaluvan mukaisesti kerätyillä lahjoituksilla erityislapsiperheen vanhempien 
hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvin järjestetyt päivät saivat oikein hyvää palautetta osallistujilta ja niille 
toivottiin jatkoa tulevaisuudessakin. 
 

 
    Kuva: Jäsenille järjestettiin ihanat kesäiset jäsenpäivät Kangasalla. 
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Hyvinvointiteemaa käsiteltiin myös sosiaalisessa mediassa. Leijonaemojen Instagramissa julkaistiin 
maaliskuussa 2018 hyvinvointiaakkoset. Jokaiselle päivälle oli oma kirjain A-Ö ja innostava mietelause. 
 

Kuva: Hyvinvointiaakkoset -kampanja 2018 Leijonaemojen Instagramissa. 
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TOIMINTA  

 

Vertaisryhmät  

 

Kuva: Vertaisryhmien määrät v.2006-2018 

Vertaisryhmätoiminta on yksi Leijonaemot ry:n 
ydintoimintaa. Vertaisryhmiä kokoontui 29 
paikkakunnalla, pohjoisin Meri-Lapissa ja 
eteläisimmät Helsingissä. Ryhmät kokoontuivat 
vuoden aikana 4-10 kertaa paikkakunnasta 
riippuen – yhteensä tapaamisia oli 213. 
Kävijöitä ryhmissä oli vuoden aikana lähes 1600.  

Vertaisryhmän tapaamisessa tärkeintä on 
vertaistuen antaminen kuuntelemalla ja 
keskustelemalla, kahvittelu ja rauhallinen hetki 
itselle samankaltaisessa elämäntilanteessa 
olevien kanssa. Vertaisryhmien kävijät ovat 
pitäneet ryhmän toimintaa jopa ”elintärkeänä” 
sillä usein elämäntilanne on niin kuormittava, 
että sen ymmärtää vain vertainen. Ryhmässä 
käyneet ovat kokeneet saavansa ohjausta ja 
neuvontaa (esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksista 
tai erityislasten oikeuksista), tukea käytännön 
asioihin (esimerkiksi tietoa 
lastenhoitopalveluiden järjestämisestä) sekä 
voimavaroja ja jaksamista.  

Kuva: Vertaisryhmien paikkakunnat (merkitty 
punaisella) sekä jäsenmäärät maakunnittain 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ryhmät 2 2 3 9 15 23 25 27 28 29 33 34 29
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Kuva: Vertaisryhmien kävijämäärät v.2012-2018 

Ryhmiä oli ohjaamassa 55 vapaaehtoista. Ryhmää ohjaavista vertaisista vähintään yksi on käynyt 
Leijonaemojen vertaisohjaajakoulutuksen. Tällä varmistetaan yhdistyksen toimintaperiaatteiden ja arvojen 
toteutuminen vertaisryhmien tapaamisissa. Vertaisohjaajille järjestettiin kaksi koulutusviikonloppua sekä 
kaksi virkistys- ja työnohjausviikonloppua. Uusien vertaisohjaajien koulutukseen osallistui vuoden aikana 23 
henkilöä. Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti yhteistyökumppaneiden tai julkishallinnon tiloissa. Ryhmään 
osallistuminen on maksutonta eikä edellytä ilmoittautumista.  Osassa vertaisryhmistä järjestetään 
tapaamisen ajaksi maksuton lastenhoito ja osa ryhmistä toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen 
kanssa. 

 

Vertaistukipäivät ja -viikonloput 

 

Kuva: Vertaistukipäivien ja -viikonloppujen osallistujamäärät v.2015-2017 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kävijät 864 1512 1677 1577 1111 1500 1585
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Vertaistuki -viikonloput 
 
Vuonna 2018 järjestettiin 10 STEA:n rahoittamaa viikonloppua. Lisäksi järjestettiin yksi uusperheiden 
viikonloppu yhdistyksen omilla rahoilla. Viikonloppuja järjestettiin monipuolisesti eri viitekehysten 
ympärille. Isillä oli kaksi viikonloppua (Koli ja Lempäälä), äideillä hemmotteluviikonloppu (Pori) ja 
yksihuoltajille hyvinvointiviikonloppu (Anttola). Parisuhdeviikonlopussa yhteistyökumppanina toimi 
Parisuhdekeskus Kataja (Lempäälä). Yhden viikonlopun teemana oli voimauttava valokuvaus (Rokua). 
Aikuistuvien nuorten vanhempien viikonloppu järjestettiin yhteistyössä TATU ry:n ja KVPS:n kanssa 
(Mikkeli). Vuoden 2018 kokeiltiin uutena taideviikonloppua sekä hyvinvointia itsesairastaville vanhemmille 
viikonloppua. Molempiin saatiin hyvin osallistujia ja palaute viikonlopuista oli positiivista.  Leijonaemot ry:n 
puolesta viikonloppujen ohjaajina toimivat vapaaehtoiset koulutetut vertaisohjaajat. 
”Vertaistukiviikonloput ovat yksi yhdistyksemme pitkäaikaisimmista toimintamuodoista. Niissä päästään 
hyvinkin syvällisiin keskusteluihin vertaisten kanssa, sillä niissä on varattu muun ohjelman lisäksi myös 
vapaalle keskustelulle. Monelle aikuiselle yhdistyksemme viikonloput ovat tavallaan henkireikiä 
kuormittavan arjen lomaan.” kuvailee järjestösihteeri Kati Vaari. ”Erityisen iloisia olemme siitä, että 
isäviikonloput vetävät hyvin osallistujia ja niistä saadaan todella hyvää palautetta! Isät haluavat usein 
toiminnallisempaa ohjelmaa kuten lumikenkäilyä tai muuta urheilua, mutta niissäkin viikonlopuissa 
päästään hyvin vertaistuen ytimeen ja yhteisiin keskusteluihin.” 
 

Vertaistukipäivät ja -illat erityislasten vanhemmille 

Vuonna 2018 toteutui yhteensä 7 vertaistukipäivää. Porin ja Lappeenrannan päiviä järjestettiin mutta ne 
jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Hämeenlinnan päivä loppuvuodelta siirrettiin 
alkuvuoteen 2019. Toteutuneissa päivissä ja illoissa oli monipuolinen ohjelma. Espoossa kokeiltiin golfin 
alkeita ja Tampereella kisailtiin leikkimielisessä kaupunkiseikkailussa. Päivien teemana valtakunnallisesti oli 
hyvinvointi yhdistyksen vuositeeman mukaisesti. (Leppävirta, Helsinki, Mikkeli, Vantaa, Oulu) Lisäksi 
Oulussa Leijonaemot ry oli mukana järjestämässä Satujen Saari tapahtumaa erityislapsiperheille.   

 
Vertaisiltamat  
 
Vertaisiltamia järjestettiin Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella. Helsingissä (HUS) järjestettiin 
sisarusteemainen vertaisiltama, ja Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -projekti oli mukana esittelemässä 
projektin toimintaa ja keskustelemassa erityislapsen sisaruksen roolista ja kokemuksista perheessä. 
Osallistujia oli 20.  
 
Kuopiossa (KYS) vertaisiltamia järjestää todella laaja joukko yhdistyksiä (sairaalan lisäksi 10 yhdistystä) ja 
vertaisiltojakin oli kuusi. Näissä oli osallistujia yhteensä 76 (aikuisia 43 ja hoidossa olleita lapsia 33). Kuopion 
vertaisilloissa oli aina eri teema. Teemoina ovat olleet mm. sisarukset, sadut, lasten hieronta ja 
lapsiperheiden palveluohjaus.  
  
Tampereen vertaisillan teemana oli Lapsen väkivalta – oireilu, syyt ja interventiot. Vertaisiltamaa olivat 
järjestämässä Leijonaemojen lisäksi TAYS, Kehitysvammaisten tukiliitto ry ja Kehitysvammaisten 
palvelusäätiö ry ja osallistujia oli 6.  Tampereella Tulppaanitalolla järjestettiin myös em. järjestöjen 
yhteistyönä lapsensa taholta väkivaltaa kokeneiden keskusteluilta.  
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Vertaistuki sosiaalisessa mediassa ja Leijonaemojen viestintäkanavat 
 
Vertaistukitapahtumien lisäksi Leijonaemot tarjoaa vertaistukea netissä. Netin kautta tukea voidaan tarjota 
vanhemmille perheen asuinpaikkakunnasta riippumatta. Näitä vertaistukimuotoja ovat Leijonaluuri, 
Facebook-ryhmät ja -sivut, Leijonaemot blogi, nettiluennot, Leijonaemot Twitter ja Instagram sekä 
vertaistuki Leijonaemojen kotisivujen kautta.  
 
Leijonaemojen blogissa julkaistiin vuonna 2018 yhteensä 53 erilaista julkaisua (v. 2017: 69 julkaisua). 
Aiheina näissä olivat mm. kannanotot KELAn kilpailutuksiin ja koulukuljetuksiin, sisaruusteeman esiin 
nostaminen, luonnon ja metsän elvyttävä vaikutus, lapsen omaishoitajana toimimisen haasteet, 
erityislasten koulupolut. Blogissa käsiteltävät teemat on jaoteltu luokkiin ”Astetta asiallisemmin”, ”Meidän 
erityinen arki”, ”Päin perhettä” ja ”Vertaisten verkko” sen mukaan mitä teemaa julkaisu sivuaa. 
Leijonaemot.fi (www.leijonaemot.fi) eli yhdistyksen nettisivuilla oli vuoden 2018 aikana yhteensä 21 489 
kävijää. Sivustolle tullaan useimmiten mobiililaitteilla (58,5%). Yhdistyksen Twitter-tilillä oli vuoden 2018 
aikana 2296 seuraajaa (kasvua 16% edellisvuodesta; v.2017: 1938 seuraajaa). Instagram-tili tavoitti paljon 
uusia seuraajia: seuraajien vuosikasvu oli 42% ja tilillä oli 1389 seuraajaa (v.2017: 805 seuraajaa).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Kuva: Osa instagram-tilillä vuoden aikana julkaistuista kuvista. Tili hehkuu hyvää oloa! 
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Leijonaemot ry:llä on oma sivu Facebookissa (https://www.facebook.com/leijonaemot). Tämä yhdistyksen 
sivu on tarkoitettu yhdistyksen ns. viralliseen viestintään, yhdistyksemme toiminnasta infoamiseen, 
ajankohtaistiedottamiseen, kannanottoihin ja erityislapsiperheitä koskevien asioiden tiedottamiseen. 
Seuraajia tällä sivulla vuonna 2018 oli yht. 6093 ja kasvua edellisestä vuodesta 14 % (v. 2017 seuraajia 
5218).  

Facebookissa toimii myös yhdistyksen ”fanisivu”( https://www.facebook.com/groups/117740544909662/) 
joka on tarkoitettu jäsenmaksun maksaneiden jäsenten keskinäiseen vertaistukeen ja voimavaroja 
ylläpitävään keskusteluun. Tällä sivustolla oli seuraajia yli tuhat, määrän hieman vaihdellen vuoden aikana. 

 
Leijonapartio ja Leijonaluuri  

Ensisijaisesti Leijonaluuri on kuunteleva taho, mutta vertaistuen lisäksi tarjoaa myös käytännön vinkkejä ja 
neuvoja arkeen sekä tukea arjen hallintaan. Palvelu on avoin ja maksuton kaikille soittajille. Leijonaluuriin 
tuli vuoden aikana 72 yhteydenottoa. Aiheissa nousi esiin kolmen kärki: ongelmat koulun tai 
koulukuljetusten kanssa, taloudelliset haasteet sekä vanhemman väsymys ja uupumus. Osalle soittajista 
riitti, että he saivat keskustella kerran työntekijän kanssa. Noin puolet soittajista ohjattiin vertaistuen pariin 
Leijonaemojen tapahtumiin, vertaisryhmiin tai henkilökohtaisiin keskusteluihin vapaaehtoisen vertaisen 
kanssa.  

Leijonapartion toiminta on valtakunnallista ja sitä järjestetään tarpeen mukaan vastaamaan 
erityislapsiperheiden arjen haasteisiin. Leijonapartion vapaaehtoiset järjestivät tukea esim. erilaisten 
hakemusten täyttämisessä tai tilapäisenä kotiapuna 21 kertaa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva:  Leijonapartio ja Leijonaluuri tassut, graafinen suunnittelu design3.  
 
 

Perhe edellä puuhun -projekti 

”Hankkeen ensimmäinen toimintavuosi lähti vauhdikkaasti käyntiin. Kevät kului hankkeeseen ja 
Leijonaemoihin perehtymiseen sekä rahoitushakemukseen tutustumiseen ja sen kautta 
tapahtumakonseptien hiomiseen. Kohderyhmältä kerättiin ideoita ja reunaehtoja tapahtumien 
toteuttamiseen liittyen kohderyhmähaastatteluin.” kertoo projektityöntekijä Minna Juvalainen 
kolmivuotisesta STEA-rahoitteisesta projektistamme.  Projektityöntekijä vieraili kevään aikana kolmessa 
vertaistukiryhmässä (Espoo, Helsinki, Tampere) ja saavutti puolistrukturoidun ryhmähaastattelun avulla 
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vastaajiksi yhteensä 36 erityislapsen vanhempaa. Lisäksi toteutettiin webropol-kysely johon vastasi 234 
erityislapsen vanhempaa (määrä vastaa noin 12% jäsenmäärästämme). Kyselyä avattiin yli 2000 kertaa, 
joten aihe selvästi kiinnostaa ja kyselyn näkyvyys oli hyvä.  Kyselyssä kartoitettiin perheiden toiveita 
projektille ja samalla myös tietoa siitä, mikä helpottaisi perheiden osallistumista tapahtumiin. Toiveet olivat 
kohtuullisia, monet haaveilivat toiminnasta eläinten parissa esim. vierailusta kotieläintiloille (72% 
vastaajista), seuraavaksi eniten toivottiin ruoan valmistusta ja nauttimista ulkoilmassa, myös luonnon vedet 
virkistyskäyttökohteina oli vastaajista vetovoimainen elementti.  

Suurimpia kysymyksiä osallistumisen mahdollisuuksiin liittyen vastaajat nostivat esteettömyysasiat, 
tapahtumapaikkojen saavutettavuuden sekä riittävän tiedonsaannin ennakkoon tapahtumien 
päivämääristä ja sisällöistä. Myös tapahtumien edullisuus oli monien vastaajien osallistumishalukkuuden 
kriteerinä. Kesän 2018 aikana toteutettiinkin jo ensimmäinen koko perheen tallipäivä Petäjävedellä, 
Jyväskylän lähistöllä, mutta ennakkomarkkinoinnista huolimatta tapahtuma keräsi melko niukasti 
osallistujia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kuva: Perheet menivät puuhun, telttaan, metsään ja luontoon projektimme avustuksella. 
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Syksyn 2018 aikana toteutettiin Helsingissä sekä koko perheen kalaretki että koko perheen viikonloppu, 
jonka teemana oli ”nuku yö ulkona” -matalalla kynnyksellä. Molemmat tapahtumat saavuttivat hyvin 
yleisöä sekä positiivista palautetta. ”Oli myös ilahduttavaa huomata, että olimme onnistuneet 
houkuttelemaan osissa osallistujaperheissä koko perheen mukaan toimintaan. Kalastusretkestä kuulin 
suullista palautetta, että järjestämämme tapahtuma oli ensimmäinen, johon perheen äiti oli saanut myös 
perheen isän mukaan osallistujaksi. Nämä ovat ainutlaatuisia tapahtumia monelle perheelle”, kuvailee 
projektityöntekijä Minna.   

 

 

Kuva: Isä ja poika kalassa – hieno yhteinen hetki! 

 

Syksyllä järjestimme myös hankkeen ensimmäisen vapaaehtoisten koulutuksen Turun seudulle, 
Kemiönsaareen tavoitteena aktivoida Turun vapaaehtoisia mukaan koulutukseen ja saada juurrutettua 
alueelle projektia. Yllätys olikin melkoinen, kun koulutukseen tavoitettiinkin suurimmaksi osaksi osallistujia 
pääkaupunkiseudulta ja muualta Uudeltamaalta. Kaksi osallistujaa matkusti paikalle myös Kokkolasta sekä 
kolme osallistujaa tavoitettiin Pirkanmaalta. Palaute koulutuksesta oli positiivista, kritiikkiä saatiin liian 
tiiviistä koulutusviikonlopun ohjelmasta, jossa emme olleet huomioineet erityislasten vanhempien tarvetta 
saada myös lepoa osallistuessaan Leijonaemojen toimintaan. Saatu palaute mielessä pitäen lähdettiin 
suunnittelemaan seuraavaa vapaaehtoisten koulutusta keväälle 2019 kohdentaen koulutusta Pohjois-
Suomeen. 

Lisäksi vuoden 2018 aikana koottiin hankkeelle ohjausryhmä, joka kokoontui kahdesti. Ohjausryhmän 
jäsenet koostuvat pitkälti hankkeen yhteistyökumppaneista: Malike-toiminta, Sininauhaliiton Vihreäveräjä -
toiminta, MML:n Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö sekä Parasta Lapsille ry:n edustajista. 
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Projektin ensimmäisen toimintavuoden aikana projektia markkinoitiin esimerkiksi Leijonaemojen 
vertaistukitapahtumissa kuten Kangasalan Leijonaemopäivillä, Oulun Leijonaemoja tavaten, 
Neuvolapäivillä, sekä erilaisissa verkostotapahtumissa kuten Soveltavan liikunnan Soveli ry:n järjestämässä 
soveltavan luontoliikunnan verkostopäivässä ja Malike meets kenguru tapahtumassa. 

 

Erityislapsiperheen näkymätön sisaruus -projekti 

Huhtikuussa 2018 alkaneessa kolmivuotisessa STEA-rahoitteisessa Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -
hankkeessa valokeilassa ovat erityislapsiperheiden sisarukset. Hankkeeseen kuuluu vertaistukeen 
perustuvia päivä- ja viikonlopputapahtumia sekä perheinterventioita. Projektin kohderyhminä ovat 7-11-
vuotiaat ja 12-17-vuotiaille sisarukset sekä heidän vanhempansa. Hankkeen tapahtuvat järjestetään 
pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. ”Minusta projektityöntekijänä on ollut innostavaa järjestää tapahtumia 
yhdessä vapaaehtoisten kanssa erityislasten sisaruksille ja heidän vanhemmilleen. Projektimme tarkoitus on 
myös tuoda esiin laajempaan keskusteluun tämä usein syrjään jäävä ryhmä – perheiden sisarukset, jotka 
joustavat ja sopeutuvat, joskus liikaakin erityislapsiperheiden arjessa.” kuvailee projektityöntekijä Karolina 
Lamroth. Hankkeen tapahtumat sisältävät mukavaa yhteistä tekemistä, vertaistukea sekä tietoa 
sisaruudesta.  

Hankkeessa Leijonaemot ry juurruttaa Erityinen sisaruus -projektin keräämää tietoa. Erityinen sisaruus on 
yhteistyöprojekti, jossa mukana ovat Norio-keskus, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Sylva ry ja TATU ry. 
Tavoitteena on tuottaa ja juurruttaa tietoa myös yhdistyksemme vertaisohjaajille sisaruusteeman 
käsittelyyn, sillä teema puhuttaa isoa osaa jäsenistöstämme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Kuva: Vilinää ja vilskettä sisarusprojektin tapahtumissa 
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Vuonna 2018 järjestettiin sekä Forssassa että Porissa sisarusten keilaustapahtumat, missä sekä pienemmät 
että isommat sisarukset pääsivät keilaamaan. Tapahtumat tavoittivat 21 sisarusta vanhempineen. Kaikissa 
tapahtumissa oli kaksi Leijonaemojen vapaaehtoista vetovastuussa. Vuonna 2018 järjestettiin myös kaksi 
Sisarusviikonloppua, 12-17-vuotiaille sisaruksille ja vanhemmille syyskuussa Espoossa sekä marraskuussa 
Hämeenlinnassa 7-11-vuotiaille sisaruksille ja heidän vanhemmilleen. Viikonlopuissa oli yhteensä 35 
osallistujaa.  Sisarusviikonlopuissa oli töissä yksi vapaaehtoinen, yksi Leijonaemojen työntekijä sekä 
asiantuntijana Erityinen sisaruus -projektin projektipäällikkö.  

Vuonna 2018 perheen sisäisen kommunikaation kohentamiseksi tarkoitettuja perheinterventioita eli 
ohjattuja perhehaastatteluja pilotoitiin Leijonaemojen yhteistyökumppanin Tunnetilan kanssa kahdeksassa 
erityislapsiperheessä pääkaupunkiseudulla. Näiden kokemusten pohjalta Tunnetilan psykoterapeutit 
tuottivat Leijonaemot ry:lle perheinterventio-konseptin. ”Perheinterventiot kiinnostivat perheitä heti kun 
aloimme markkinoimaan niitä ja paikat täyttyivät nopeasti. ”Ajatus siitä, että jokainen perheenjäsen saisi 
äänensä tilanteessa kuuluviin tasapuolisesti ammattilaisten avulla, kiinnosti. Mukana ollut valokuvaaja toi 
haastatteluihin oman positiivisen lisänsä, kun perheet saivat halutessaan sisaruksista otetun kuvan 
muistoksi tapahtumasta. Perheinterventioita toteutetaan projektin kuluessa myös myöhemmin.” kuvailee 
Karolina projektin toimintamuotoa. 

Sisarushankkeen viestintää tehdään paljon hankkeen Facebook-sivun, Näkymätön sisarus -sivun avulla. 
Lisäksi markkinointi- ja viestintäkanavana toimivat Leijonaemojen verkkosivut sekä Leijonaemojen 
uutiskirje. Hanketta on myös markkinoitu blogitekstillä Tukeavanhemmille.fi -sivustolla. Lisäksi Radio 
Suomen radiohaastattelussa ”Yhden lapsen sairastuminen voi tehdä sisaruksista hiljaisia vastuunkantajia” 
Leijonaemojen puheenjohtaja, projektityöntekijä ja Erityinen sisaruus -projektin projektipäällikkö kertoivat 
hankkeesta ja sisaruudesta. 

Vuoden 2018 aikana sisarushanke teki paljon vaikuttamis- ja markkinointityötä hankkeen tunnettuuden 
lisäämiseksi. Sen rinnalla on kasvatettu tietoisuutta sisaruusteemasta eri tahoilla. Vuoden 2018 aikana 
Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -hanke oli yhdessä Erityisen sisaruuden kanssa Lastenneurologian 
hoitajien koulutuspäivillä markkinoimassa hanketta. Yleisöä oli noin 50 henkeä sekä Perhehoitoliiton 
Meidän sakki -hankkeen aloitusseminaarissa. Yleisöä oli noin 30 henkeä. Sosten M/S Soste -
järjestöristeilyllä Leijonaemot ry piti 20 minuutin sisarushankkeesta ja sisaruudesta noin 40:lle järjestön 
edustajalle. Loppuvuodesta Leijonaemojen hankkeet Erityislapsiperheen näkymätön sisarus ja Perhe edellä 
puuhun markkinoivat hankkeita messutapahtumassa Perheet keskiöön -verkoston puitteissa 
Neuvolapäivillä Helsingissä.  

 

Vapaaehtoiset  

Yhdistyksessä toimii kuukausittain aktiivisesti vapaaehtoisia Leijonaemoja noin 100 henkilöä. Vapaaehtoiset 
ovat kaikissa tapahtumissamme vertaisohjaajina. Leijonapartiossa on vapaaehtoisia, jotka jalkautuvat 
tarjoamaan vertaistukea tai apua kriisitilanteessa olevien perheiden kotiin.  Lisäksi yksittäiset henkilöt 
kirjoittivat blogikirjoituksia tai lahjoittivat aikaansa tai tieto/taitojaan monella eri tapaa kuten luennoimalla 
ja jakamalla kokemusasiantuntijuuttaan. Perhe edellä puuhun -projektissa koulutettiin 16 uutta 
vapaaehtoista järjestämään eri alueilla luonto- ja eläinavusteisten menetelmiin perustuvia tapahtumia 
perheille. Vapaaehtoisia toiminnassa on yhteensä n. 200 henkilöä eri puolilla Suomea. 
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Hallitus ja toimihenkilöt  
 
Kevätkokous valitsi tilintarkastajaksi Eva Bruun KHT ja varatilintarkastajana Rabbe Nevalainen KHT. Eva 
Bruun toimitti tilintarkastuksen. 
 
Hallitus pysyi lähes muuttumattomana koko toimikauden ajan. Terhi Kolari erosi joulukuussa 2018 
hallituksesta siirtyessään vt.toiminnanjohtajan tehtävään.  
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Johanna Vesanen (Lempäälä)   X    
Kari Liukonsuo (Pirkkala)   X  X  
Janica Uusitalo (Pori)    X   
Jenni Arteli (Espoo)  X     
Leena Lauri (Lieto)    X  12/2018- 
Merja Rukko (Espoo) X      
Terhi Kolari (Tampere)   X   1-11/2018 
Kai Laitinen    X   
Veli-Matti Kuha    X   

 

 
 
 

VAPAAEHTOISTEN KOULUTUKSET  

Uusien vapaaehtoisten koulutukset 

Uusia vapaaehtoisia koulutettiin kahtena viikonloppuna, maaliskuussa ja marraskuussa. Maaliskuun 
koulutukseen Helsingissä osallistui 12 osallistujaa ja Nokialle tuli 11 osallistujaa eri puolilta Suomea. 
Koulutuksissa oli mukana aivan uusia toimijoita sekä ohjaajaparinsa kanssa mukaan tulleita esimerkiksi 
vertaisryhmän jäseniä, jotka haluavat jatkaa ryhmän ohjaajina. Osa tuli mukaan pohtimaan myös sitä, 
voisiko oma rooli yhdistyksessä olla myös joku toinen vapaaehtoisuuden muoto kuin vertaisohjaajana 
toimiminen. Koulutuksissa esiteltiin myös yhdistyksen projekteja ja osa osallistujista innostuikin 
järjestämään tapahtumia myös niissä. ”Näiden kokemusten pohjalta lähdimme miettimään myös sitä, 
tulisiko meidän yhdistyksessämme kehittää vapaaehtoisten koulutusta enemmän yleisemmälle tasolle ja 
yhdistää projektien ja vertaistukitoimintamme vapaaehtoisuutta?” pohtii järjestötyöntekijä Heli Parjanen. 
”Päivitämme myös vertaisohjaajien käsikirjaa ja avaamme siihenkin vapaaehtoisuuden käsitettä nykyistä 
laveammin. Yhdistyksellämme on paljon erilaisia vapaaehtoisuuden muotoja, joissa voi toimia oman 
elämäntilanteensa sallimissa puitteissa.” 

 

Vertaisohjaajien viikonloput 
Vertaisohjaajille järjestettiin kaksi työnohjaus- ja virkistysristeilyä (toukokuussa ja lokakuussa). Risteilyjä oli 
toivottu pitkään ja nyt kokeilimme, miten tällainen toimintamuoto tukee vertaisohjaajia. Osallistujia oli 
risteilyillä yhteensä 23 ja osallistujat tulivat pitkästäkin matkasta. Haastavaa työnohjauksellisen osuuden 
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toteuttamisessa oli se, että osallistujat tulivat erilaisella taustalla – osa oli toiminut jo pitkään 
vertaisohjaajana ja osa on vasta ohjaajuutensa alussa. Tästä syystä sisällön rakentaminen ryhmämuotoisesti 
oli hankalaa. Muutoin risteilyitä pidettiin mukavana virkistyksen muotona mukana olleiden mielestä. 
Kuitenkaan kaikilla vertaisohjaajilla ei ole mahdollisuutta osallistua näin pitkään viikonloppuun, joten 
kokeilemme jatkossa varmasti myös muita työnohjaus- ja virkistystoiminnan muotoja.  
 

Työntekijät 
Yhdistyksessä oli neljä työntekijää STEA:n AK-rahoituksella: kokopäiväisesti työskentelevät 
toiminnanjohtaja, kaksi järjestötyöntekijää sekä järjestösihteeri, joka työskenteli 80% työajalla. Toinen 
järjestötyöntekijöistä irtisanoutui helmikuussa 2018 ja hänen tilalleen palkattiin järjestötyöntekijä, joka 
aloitti työt huhtikuussa 2018. Leijonaemot ry:n uusiin projekteihin palkattiin kaksi projektityöntekijää, joista 
toinen aloitti maaliskuussa (Perhe edellä puuhun -projektityöntekijä 100% työajalla) ja toinen huhtikuussa 
(Erityislapsiperheen näkymätön sisarus -projektin työntekijä 80% työajalla).  
 
Toiminnanjohtaja Janet Grundström irtisanoutui ja hänen työsuhteensa päättyi 27.12.2018. Tehtävässä 
vt.toiminnanjohtajana aloitti 10.12.2018 Terhi Kolari, joka oli toiminut yhdistyksen vapaaehtoisena ja 
hallituksen jäsenenä sekä talousvastaavana.  
 
 
 
RAHOITUS 

 
Pääosa toiminnasta rahoitetaan STEAn avustuksilla. Tämän lisäksi toimintakuluja katetaan erilaisilla 
säätiöavustuksilla (vuonna 2018 ei ollut uusia rahoituksia, vain aiemmilta kausilta siirtyneitä), 
verkkokauppamyynnillä, jäsenmaksutuotoilla, kaupunkien avustuksilla sekä lahjoituksilla.  
 

 
 
Kuva: Yhdistyksen toiminnan rahoituksen jakautuminen 
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Varainhankinta 

 
Yhdistyksen rahoitusta on hankittu jäsenmaksuilla, Leijonaemot -tuotteiden myyntituloilla, STEA:n 
kohdennetulla toiminta-avustuksella sekä projektirahoituksella. Lahjoituksia yhdistys sai mm. yrityksiltä ja 
yhteisöiltä, jotka olivat suurimmaksi osaksi ohjattu aina tietyn vertaistukiryhmän käyttöön. Lisäksi yhdistys 
sai muutamia yksittäisiä lahjoituksia. Hyväntekeväisyyshuutokaupan kautta tuli 21 lahjoitusta. Lahjoitukset 
yhteensä: 8838,93€.  
  
Jäsenmaksu vuonna 2018 oli sekä yksilö- että perhejäseniltä 15€. Jäsenmaksutuotto oli 21 167€  
 
Yhdistys on myynyt jäsentuotteina Leijonaemo -T-paitoja, heijastinta, ranneketta sekä Leijonaemokasseja ja 
Vertaisohjaajan käsikirjaa sekä Leijonaemojen tarinat -kirjan toinen painos. Uutena tuotteena tulivat 
myyntiin Äijä-hupparit. Tuotemyynneistä on kertynyt 4 365€. Tuotevaraston arvo on 6 177,44€. 
Nettovarainhankinta yhteensä 30 811,52 €. 
 
Yhdistyksen talous 
 
Yhdistykselle myönnettiin STEA:n kohdennettu toiminta-avustus, jossa STEA-rahoituksen osalta on 
kirjanpidossa pidetty erillistä kustannuspaikkaa. Vuonna 2018 AK-avustusta myönnettiin 260 000 €. 
Avustusta siirtyi käytettäväksi edelliseltä vuodelta 16023,94€. Paikallistasolle myönnettyjä avustuksia ja 
lahjoitusvaroja oli 16 360 € (siirtyvä vuodelta 2017) ja vuonna 2018 myönnettyjä 4470 €. Kaikki toiminnan 
tuotot olivat 519 010 €. STEA:n AK- eli yleisavustus on käytännössä puolet yhdistyksen tuloutuksesta. 
Maksullisten tapahtumiin osallistujilta kerättiin myös omavastuuosuudet, poislukien muutamat projektien 
tapahtumat (joissa tapahtumia järjestetään osin kokeiluluontoisesti ja halutaan varmistaa riittävä 
osallistujamäärä). Henkilöstökulut eli projektityöntekijöiden ja lastenhoitajien palkkakulut olivat vuoden 
2018 tilinpäätöksessä merkittävin kuluerä 217 795,09€.  STEA-rahoituksella on katettu myös 
työvälinehankinnat sekä kaikki tapahtumakulut lukuun ottamatta selkeästi yhdistyksen kuluja kuten 
yhdistyksen vuosikokoukset ja uusperheviikonlopun kulut, jotka rahoitettiin yhdistyksen omalla rahalla. 
Yhdistyksen omaa rahaa kertyy mm. jäsenmaksutuotoista (v.2018: 21 167€) ja saaduista lahjoituksista. 
Kirjanpidon kulut on jyvitetty yhdistyksen, STEA:n AK-avustuksen ja projektien kuluiksi. 
 
Vuoden 2018 tilikauden tulos oli ylijäämäinen 4856,89 €. Perhe edellä puuhun- projektin avustuksesta (83 
000 €) jäi käyttämättä 29 890,62€. Projektin suunniteltuja tapahtumia peruuntui ja siirtyi, valtaosin johtuen 
vapaaehtoisista ohjaajista (sitoutuminen on vaikeaa elämäntilanteista johtuen) sekä tapahtumien vähäisistä 
osallistujamääristä. Erityislapsiperheen näkymätön sisarus- projektin avustuksesta (91 000 €) jäi 
käyttämättä 40 682,50€. Tämä johtuu projektin hitaasta käynnistymisvaiheesta: vapaaehtoisia ei saatu 
toiminnan alkuvaiheessa aktivoitua järjestämään toimintasuunnitelman mukaisesti tapahtumia. Projekti 
kokonaisuudessaankin aloitti vasta kuukautta suunniteltua myöhemmin.  

Alli Paasikivi säätiön avustuksesta ja yhdistyksen omista varoista käytetään vähävaraisten Leijonaemot ry:n 
jäsenperheiden toimintaan osallistumisen tukemiseen. Jäsenillä on mahdollisuus anoa tukea yhdistyksen 
järjestämien tapahtumien omavastuuosuuteen sekä matkakuluihin tapahtumapaikalle. Hakukelpoisia 
tukeen ovat ne jäsenet, joiden maksukyky on heikentynyt väliaikaisesti tai perheen tulot ovat pienet. 
Maksukyvyn alentuminen voi johtua mm. työttömyydestä, tulojen pienuudesta, lyhytaikaisesta 
työkyvyttömyydestä liittyen omaan tai erityislapsen sairauteen, tai muusta erityisestä syystä. Vuonna 2018 
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korvattiin yhteensä osallistumismaksun omavastuuosuuksia ja matkakuluja tapahtumiin yhteensä 957,76€. 
Tämä mahdollisti vähävaraisten perheiden osallistumisen tapahtumiin. 

 

VUOROVAIKUTUS TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIALAN SEKÄ KASVATUSALAN AMMATTILAISTEN 
KANSSA JA OPPILAITOSYHTEISTYÖ  

 
Leijonaemot ry tekee yhteistyötä useiden oppilaitosten ja ammattiopistojen kanssa ja käy kertomassa 
yhdistyksen toiminnasta sekä luennoimassa että pitämässä kokemusasiantuntijapuheenvuoroja terveyden- 
ja sosiaalialan opiskelijoille. Vierailuja on tehty mm. seuraaviin oppilaitoksiin: Suomen Diakoniaopisto,  
Kristillinen opisto Jyväskylässä, Varia Vantaan ammattiopisto, Oulun AMK, Tampereen AMK, Laurea AMK, 
Tikkurilan AMK, KEUDA ja Itä-Suomen yliopisto. Lisäksi olemme olleet mukana mm. pääkaupunkiseudun ja 
Uudenmaan LAPE-työryhmissä, Lastenneuvolapäivillä, Lähihoitaja-messuilla, ammattikorkeakoulujen 
seminaareissa, Rinnekotisäätiön seminaarissa sekä erilaisten liittojen tapahtumissa kokemuskouluttajina 
(esim. Super, Perhehoitoliitto, Omaishoitajaliiton PIONI-hankkeessa). Leijonaemot saavat todella hyvää 
palautetta osallistumisesta yhteistyöverkostoihin, mutta etenkin kokemuskouluttajapuheenvuorot ovat 
olleet erittäin kysyttyjä ja niistä saatu palaute on lähes poikkeuksetta erinomaista. Leijonaemojen pitämissä 
yhdistyksen esittelytilaisuuksissa ja kokemusasiantuntijaluennoilla sekä muilla luennoilla on ollut yhteensä 
ainakin 1970 kuulijaa.  
 

 
VAIKUTTAMISTYÖ 
 
Leijonaemot on lisännyt vaikuttamistyön sääntöihinsä vuonna 2015. Vaikuttamistyöryhmä laati 
vaikuttamistyönsuunnitelman vuonna 2016. Vaikuttamistyötä tehdään viidellä saralla: Lainsäädäntöön 
vaikuttaminen, vaikutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, vaikuttamistyötä ammattilaisille, alan 
opiskelijoille sekä viranomaisille, yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen sekä jäsenistöön vaikuttaminen. 
Leijonaemot on antanut kannanottoja ja lausuntoja sekä tehnyt vaikuttamistyötä osallistumalla erilaisiin 
työryhmiin. Kuluneena vuonna otimme kantaa esimerkiksi koulukyytien toimimattomuuteen etenkin 
Pirkanmaan alueella, KELAn kilpailutuksiin liittyen, omaishoitajien oikeuksien rajoittamiseen esimerkkinä 
Espoo, pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien tasavertaisiin oikeuksiin esimerkiksi opiskeluun.  

Toimintavuoden aikana Leijonaemot saivat ainakin viisikymmentä mediaosumaa. Olimme eniten näkyvillä 
alkuvuodesta olympiasoihtukulkueen tiimoilta ja alkusyksystä etenkin Helsingin Uuden Lastensairaalan 
avautuessa. Sen lisäksi olemme olleet esillä erityislapsiperheen arkeen liittyvillä kokemustarinoilla, 
omaishoitajuuteen liittyvissä asioissa sekä koulukyytikaaokseen liittyen.  
 

YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 
Yhteistyötä tehdään muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Vuonna 2018 Leijonaemojen 
yhteistyökumppaneita olivat mm. Epilepsialiitto, Espoon teatteri, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, 
Helsingin Kristillinen Työväenyhdistys ry, Helsingin seurakuntayhtymä, Helsingin Lastenklinikka, Hilma 
vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus, Imetyksen tuki ry, Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö; 
Noriokeskus,  Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Järvenpään Perhekeskus Maahinen, 



 Leijonaemot ry:n vuosikertomus 2018 
 
 

18 
 

Kajaanin Seudun Diabetesyhdistys ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja 
KVTL:n Malike-toimnta, Kevyt ry, Lastenklinikan Kummit, Lastensuojelun Keskusliitto, Lions Clubeja, Länsi-
Suomen Diakonialaitos, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, 
Munuais- ja maksaliitto, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry, Parasta lapsille ry, Pirkanmaan omaishoitajat ry 
PIONI, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Sininauhaliitto ry, Setlementti Tampere ry, Suomen 
Mielenterveysseura, Suomen Partiolaiset, Sylva ry, Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry, Tampereen 
Seudun Omaishoitajat ry, Tampereen yliopistollinen sairaala, Tapiolan seurakunta Espoo, Tatu ry, 
Työterveyslaitos, Vamlas, Varkauden seurakunnan diakoniatyö ja Väestöliitto. 
 
Yksityisen lahjoittajan kautta saimme lippuja Turun Kirjamessuille 25.-28.10.18. Lastenklinikan kummit 
lahjoittivat Leijonaemot ry:n jäsenperheille satoja vapaalippuja perhetapahtumiin. Vuonna 2018 
tapahtumat olivat  

 Apassionata 4.2.2018 HKI  
 CHL-ottelu HIFK – GKS Tychy 8.9.18 HKI  
 Disney on Ice 8.-11.2.2018 HKI  
 Elämä lapselle 12.9.2018 HKI  
 HopLop erityisaamut (valtakunnallinen)  
 Jokerit ottelu 8.10.2018 HKI 
 Kärpät-Ilves ottelu 31.10.18 Oulu  

 Mun nimi on SANNI keikka 5.10. Espoo. 


