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1. MISSIO
KÄPY ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kuoleman kokeneita perheitä.
2. ARVOT
KÄPY ry:n kolme tärkeintä arvoa ovat
• kuolleen lapsen arvostus
• yksilöllisen surun kunnioitus
• toivo ja usko tulevaisuuteen
3. TOIMINTAPERIAATTEET
KÄPY ry:n arvopohjaan nojaavat toimintaperiaatteet ovat kohtaaminen, laatu, osallisuus,
yhdenvertaisuus sekä hyvinvointi. Nämä toimintaperiaatteet näkyvät kaikessa toiminnassamme niin
yksilötasolla, yhteisötasolla kuin yhteiskunnallisellakin tasolla.
Kohtaamisen periaate kattaa toiminnan henkilökohtaisuuden ja luottamuksellisuuden sekä
yhteiskunnallisen dialogisuuden. Laadun käsite pitää sisällään toiminnan tieteellisyyden ja
ammatillisuuden sekä jatkuvan kehittämisen periaatteena. Monipuolisella koulutuksella varmistetaan
vapaaehtoisten vertaistukijoiden ja kokemusasiantuntijoiden osaaminen. Lapsensa menettäneiden
perheiden omista kokemuksista kumpuava kokemusasiantuntijuus on tärkeä osa myös osallisuuden
periaatetta. Yhdistys itsessään on osallisena toimiessaan aktiivisesti erilaisissa yhteisöissä sekä
yhteiskunnassa. Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti toiminta on avointa kaikille lapsensa
menettäneille perheille perhemuodosta, varallisuudesta ja muusta taustasta riippumatta. Toiminta
edesauttaa perheiden hyvinvointia ja tarjoaa selviytymiskeinoja suruun.

4. VISIO
KÄPY ry 2020 – 2024
Yhdistys nostaa rohkeasti esille lapsikuolemaperheiden asioita ja kuolleen lapsen arvostusta
yhteiskunnassa. Koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat valtakunnallisesti laadukasta ja perheiden
tarpeiden mukaista vertaistukea. Yhdistys lisää tunnettuuttaan alan ammattilaisten keskuudessa ja
kehittää varainhankintaansa ja edunvalvontaansa.
KÄPY ry 2030
KÄPY ry on valtakunnallinen, arvostettu ja tunnettu sosiaali- ja terveysjärjestö. Yhdistyksen
vertaistoiminta on monikanavaista ja saavutettavaa. Yhdistys on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija.

5. STRATEGIA
KÄPY ry tarjoaa toimintaa lapsikuolemaperheiden tarpeisiin. Yhdistys toimii vahvasti ajan hermolla,
mikä näkyy jatkuvana toiminnan kehittämisenä. Viestintää, varainhankintaa ja toimintamuotoja
yhdistys kehittää ajan henkeen vastaten ja perheiltä sekä vapaaehtoisilta kerätyn palautteen pohjalta.
KÄPY ry:n toiminta perustuu vertaistukeen ja yhdistys kouluttaa vapaaehtoisia monipuolisesti
erilaisiin ja uudistuviin vertaistoiminnan tehtäviin. Toiminnan laatu varmistetaan järjestelmällisellä
seurannalla.
Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden avulla KÄPY ry lisää ammattilaisten osaamista lapsen
kuoleman kokeneiden perheiden kohtaamisessa. Yhdistys myös kohdentaa viestintäänsä
ammattilaisiin ja lisää siten ammattilaisten ajantasaista tietoa yhdistyksen toimintamuodoista.
Edelleen tehostamalla, selkeyttämällä ja uudistamalla viestintäänsä yhdistys tavoittaa paremmin
tukea tarvitsevat perheet sekä heitä kohtaavat ammattilaiset, ja tarjoaa heille tietoa helposti
saavutettavassa muodossa.
Kehittämällä jatkuvasti toimintaansa KÄPY ry tukee lapsen kuoleman kokeneita perheitä tehokkaasti
ja heidän tarpeisiinsa vastaten.
LIITE 1: KÄPY ry strateginen muutossuunnitelma
LIITE 2: KÄPY ry strategiatalo

KÄPY ry:n strateginen
muutossuunnitelma

NYKYISYYS

TULEVAISUUS

TOIMINTA

Perheiden tarpeiden mukaiset tukimuodot,
vertaisuus ytimessä.

Tukimuotoja kehitetään yhdenvertaisuus huomioiden
uusimpaan tietoon ja tuen tarpeisiin pohjautuen.
Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään ja
verkkotukea kehitetään, vertaisuus edelleen ytimessä.

VAPAAEHTOISET

Vapaaehtoisten saama työnohjauksellinen tuki vielä
riittämätöntä.

Hyvinvoivat vapaaehtoiset. Monipuoliset koulutukset
kehittävät vapaaehtoisten osaamista.

HENKILÖSTÖ

Hyvinvoiva työyhteisö.

Työntekijöiden sitouttaminen koulutuksen ja
työkykyisyyden turvaamisella.

RAHOITUS

Riippuvuus yhdestä rahoituslähteestä, vaikka uusia
lisärahoitusmuotoja on otettu käyttöön.

Varainhankinnan monipuolistaminen.

VERKOSTOTYÖSKENTELY

Aktiivinen toimija verkostoissa, jotka
edesauttavat strategian toteutumista ja
edunvalvontaa.

Olemassaolevien verkostojen ylläpitäminen. Kansainvälisen
yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen.

ASIANTUNTIJUUS

Kokemusasiantuntijatoiminta hankkeen
koordinoimaa.

Kokemusasiantuntijatoiminta vakiintunutta ja laadukkaille
kokemusasiantuntijapuheenvuoroille on kysyntää.

VIESTINTÄ

Viestintä on aktivoivaa ja tunnettuutta lisäävää.
Käytetään nykyaikaisia kanavia ja välineitä.

Yhdistyksen toimintamuodot tunnetaan ammattilaisten ja
perheiden keskuudessa. Viestintä on selkeää ja esteetöntä.

LAATU

Järjestelmällinen seuranta.

Järjestelmällinen seuranta. Laatukäsikirjat. Tulos- ja
vaikuttavuusmittareiden kehittäminen.

Yhdistys nostaa rohkeasti esille
lapsikuolemaperheiden asioita ja kuolleen lapsen
arvostusta yhteiskunnassa.
Koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat valtakunnallisesti laadukasta ja
perheiden tarpeiden mukaista vertaistukea.
Yhdistys lisää tunnettuuttaan alan ammattilaisten keskuudessa ja kehittää
varainhankintaansa ja edunvalvontaansa.
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