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VUOSI 2019  
Vuoden alussa uusi strategia lähti lausuntokierrokselle 
ja hallitus ja valtuusto hyväksyivät sen. Käynnistimme  
uuden strategian viemisen järjestön arkeen. 

Keväällä paikallisyhdistysten edustajat kokoontuivat 
työterveyspsykologien johdattelemina pohtimaan, miten 
strategian antamat päämäärät tulevat toteutumaan. 

Päämääriä käsiteltiin pienryhmissä: 

YHTEISÖLLISYYDEN JA  

SUVAITSEVAISUUDEN EDISTÄMINEN

• Yhdessä sopiminen, päättäminen ja vaikuttaminen, 
yhteistyö.

• Tiedon ja tietoisuuden lisääminen eri kulttuureista. 

YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN 

• Kaikki ovat tasavertaisia. 

• Arvostetaan yksilöllisyyttä. 

• Ketään ei jätetä yksin. 

• Ollaan ihminen ihmiselle. 

• Otetaan kaikki vastaan. 

TULOKSELLINEN KANSALAISTOIMINTA 

• Selvitetään paikalliset tarpeet ja vastataan niihin. 

• Yhteistyö. 

• Kiinnittyminen yhteisöön ja sitoutuminen (perehdy-
tys, kokemusten jakaminen, erilaisten elämäntilan-
teiden huomioiminen). 

VOIMAVAROJEN VAHVISTAMINEN 

• Monimuotoinen toiminta. 

• Vertaistuki. 

• Onnistumisen ilo. 

• Yhdessä tekeminen, kohtaaminen. 

• Ilo pienistä asioista. 

Teema jatkui syksyn puheenjohtajapäivillä, jossa aiheena 
strategian päämäärät paikallisyhdistysten arjessa. 

Vapaaehtoisristeilyllä teemana oli Me yhdessä – samassa 
veneessä. Risteilyllä käsittelyyn pääsivät päämäärät ja 
arvot, mitä ne tarkoittavat paikallisyhdistysten ja yksit-
täisten vapaaehtoisten kannalta. 

Risteilylle osallistuii 49 vapaaehtoista sekä henkilökun-
ta. Paikallisyhdistysten edustajia oli 24  ja vapaaehtoisia 
leiriohjaajia 25.
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INDH on kirjannut 308 havaintoa poliisin väärinkäytök-
sistä mielenosoituksissa. Kyseessä ovat mielivaltaiset 
pidätykset, voimankäyttö rauhanomaisissa mielenoso-
ituksissa sekä kyynelkaasun sumuttaminen kulkueisiin, 
joissa on osallistujina ikääntyneitä, alaikäisiä tai raskaana 
olevia naisia. 

Lisäksi on vakavampaa väkivaltaa. 

INDH on vieraillut sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, 
sekä kirjannut niissä tiedot 3765 henkilöstä, jotka ovat 
kärsineet virkavallan väkivallasta. 2 122 henkilöä on 
haavoittunut luodista. Pääasiassa haavoittuneet ovat 
olleet aikuisia miehiä, mutta joukossa on myös naisia ja 
lapsia. Alaikäisiä oli haavoittuneista 4 prosenttia eli 84 
henkilöä.

INDH on käynyt tapaamassa myös henkilöitä, jotka on 
pidätetty mielenosoitusten yhteydessä. He ovat tavan-
neet yhteensä 10 365 henkilöä. 7 490 heistä ovat aikuisia 
miehiä, 1603 aikuisia naisia ja 23:n aikuisen osalta sukup-
uolta ei ole vahvistettu. Alaikäisistä pidätetyistä  
1 034 on ollut poikia ja 215 tyttöjä. INDH on kirjannut, 
että 1 835:ssä pidätyksessä on ollut ihmisoikeusrik-
komuksia. Suurimmassa osassa kyse on ollut liiallisesta 
ja perustelemattomasta voimankäytöstä, mutta on myös 
tapauksia, jotka sisältävät kidutusta, seksuaalista väkival-
taa tai muita julmuuksia. 

Chilen kaduilla on nähty viime syksynä rajuimpia  
mielenosoituksia vuosikymmeniin. Tämä koettelee myös 
kummilasten elämää.

Toiminnanjohtajan piti vierailla Tirúassa kuten aiem-
minkin marras–joulukuun vaihteessa. Lokakuun 18. 
päivänä alkoi liikehdintä, joka jatkuu Chilessä Enrique 
Faundezin mukaan edelleen ja tästä syystä matka ei 
toteutunut. Aluksi oli rauhallisia mielenosoituksia, joihin 
osallistui yli miljoona ihmistä. Ongelmana on, ettei liik-
keellä ole suuntaa eikä johtajaa.

Mielenilmaukset lähtivät liikkeelle tyytymättömyydestä  
muun muassa terveydenhuoltoon, koulutukseen 
ja huonoihin eläkkeisiin. Liikkeelle eivät lähteneet 
pelkästään tavalliset ihmiset, vaan myös rikolliset, anark-
istit ja huumekauppiaat. Supermarketteja on ryöstetty ja 
metroasemia poltettu. 

Poliisin toiminta on ollut julmaa. Saimme INDH:n (Chilen 
ihmisoikeusinstituutin) raportin tilanteesta. PIDEE on 
tuon INDH:n jäsen. Enriquen mukaan he ovat palkanneet 
asianajajan puolustamaan 30 lasta, jotka ovat kärsineet 
poliisin toimista: käytännössä kumiluodeista, hauleista 
ja kyynelkaasusta. Haavoittuneita on paljon eikä Tirúa 
säästy siitä, mitä maassa tapahtuu. 

AUTA MAPUCHELASTA  
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LAPSET JA NUORET – AIKAA ILOLLE

”Tämä oli paras leiri ikinä”
”Sain paljon uusia kavereita, kehuja”

”Kaikki puhu toisille ja ei ketään ollu yksin”
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Vuonna 2019 järjestimme 15 leiriä ja 4 viikonlop-
puleirikokonaisuutta, joihin osallistui yhteensä 577  
kouluikäistä lasta ja nuorta. Leireistä 15 toteutettiin  
järjestön omissa leirikeskuksissa.  

Leirit toteutettiin ikäryhmittäin, esim. 7–10-, 10–13- tai 
13–16-vuotiaille. Osallistujatavoitteena oli 25–37 lasta 
leiriä kohden leiripaikan, leirin erityisen ohjelman tai 
lasten ikäryhmän mukaan. 

Leirivastaavat ja vapaaehtoiset suunnittelivat leireille 
ohjelman, jossa huomioitiin muun muassa leirille 
tulevien lasten ikä. Ohjelmaan jätettiin tilaa leiriläisten 
toiveille. Vapaaehtoiset ja leirivastaava huolehtivat koko 
leirin ajan leiriläisistä ja olivat tiiviisti läsnä. 

Lasten leireillä toimitaan koko porukalla sekä pienryh-
missä, joille oli myös nimetty omaohjaaja. Ryhmäyty-
mistä tuettiin ja kiusaamista ja rasismia ehkäistiin  
toiminnallisten leikkien ja pelien avulla. Konflikti- 
tilanteisiin puututtiin aktiivisesti ja ennakoivasti. Käytössä 
oli kiusaamisen vastainen suunnitelma

Lasten viikonlopputoimintaan sisältyy lasten, vanhem- 
pien ja ohjaajien tapaaminen ennen ensimmäistä leiriä. 
Pääkaupunkiseudun lasten tapaamiset järjestettiin Pasi-
lan asukastalolla, jossa tiloja voi käyttää korvauksetta.  
Asukastalolla järjestettiin myös ohjaajatiimien suunnit-
telutapaamisia. 

LEIRIVIERAILUISTA VAIHTELUA 
LEIRIOHJELMIIN 
Suomen vapaa-ajan Kalastajien kalakummit vierailivat 
useilla leireillä eri leiripaikoissa. Kalakummit kertoivat 
leireillä kalastuksesta, kalan käsittelystä ja lapset ja nuo-
ret saivat onkimiseen asiantuntevaa opastusta ikätason 
mukaisesti. 

Useilla leireillä ja eri leiripaikoissa vierailleet kaverikoira- 
yhdistysten koirat antautuivat mielellään lasten rapsu- 
teltaviksi. Lapset saivat tietoa koirista, niiden hoita-
misesta sekä eri koiraroduista. Moni lapsi ylitti itsensä 
uskaltautuessaan jännityksestä huolimatta silittämään 
koiraa. 

Plan Suomen lähettiläät vierailivat leirikeskus Koivuhaan 
kesäleireillä toteuttamassa työpajoja sukupuolten  
välisestä tasa-arvosta. Työpajat suunniteltiin ja toteutet-
tiin lasten ja nuorten ikätasoon sopivilla materiaaleilla ja 
menetelmillä. 

Rintamaveteraaniliiton ja Sotaveteraaniliiton kanssa 
suunniteltu yhteistyö eli paikallisten veteraaniyhdistysten 
vierailut kesäleireillä eivät toteutuneet, vaikka heitä 
kovasti kutsuimme viettämään iloisia leiripäiviä yhdessä 
lasten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on sukupolvien 
kohtaaminen.

YHTEISTYÖ TUO OSALLISTUJIA
Yhteistyö kuntien sosiaali- ja perhetyöntekijöiden kanssa 
on ollut hyödyllistä, sillä he ohjasivat lapsia ja perheitä 
leireille ja viikonlopputoimintaan. Vuoden aikana olimme 
yhteydessä lukuisten eri kuntien työntekijöiden kanssa 
ja tiedotimme leiri- ja viikonlopputoiminnasta. Myös 
työntekijät ottivat yhteyttä ja tiedustelivat tarjolla olevas-
ta toiminnasta.

ARJEN HYVINVOINTI  
VAHVISTUI LEIREILLÄ
Leireillä oli mielekästä tekemistä, lapset tulevat kuulluksi 
ja tunsivat kuluvansa ryhmän.

Mielekäs tekeminen on lisännyt lasten ja nuorten hyvää 
oloa. Leireillä ja viikonloppuryhmissä lapset ovat koke-
neet iloa ja uusia kokemuksia, oppineet uusia asioita 
ja olleet vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten 
kanssa. 

Kuulluksi tuleminen on vahvistanut lasten, nuorten ja 
perheiden itsetuntoa. Osallistujat ovat saaneet rohkeutta 
ilmaista itseään ja kertoa ajatuksistaan, ovat kokeneet 
voivansa vaikuttaa asioihin, tulleensa huomioiduksi yk-
silöinä ja tunteneet, että tarpeisiin on vastattu. 

Ryhmään kuulumisen kokemus on tukenut lasten, 
nuorten ja perheiden turvallisuuden tunnetta. Osallistu-
jat taustastaan riippumatta ovat tunteneet kuuluvansa 
joukkoon, olevansa hyväksyttyjä ja yhdenvertaisia, tu-
tustuneet uusiin ihmisiin, kokeneet kaveruutta (lapset ja 
nuoret) ja vertaisuutta (vanhemmat).

Toimintaan osallistuneiden mielestä leirit ovat tuottaneet 
iloa ja hyvää mieltä. Lapset ovat saaneet kivaa tekemistä 
ja ennen kaikkea leirillä on löytynyt kavereita sekä kivoja 
ja turvallisia kontakteja aikuisiin. 

Leirille osallistuneiden lasten vanhemmat ovat saaneet 
lisää voimavaroja näkemällä lapsensa ilon sekä saamal-
la aikaa itselleen, muiden lasten ja puolison kanssa 
olemiselle sekä lepäämiselle ja työssä käymiselle ilman 
huolta lapsen pärjäämisestä kotona. 

Lapsen lisääntynyt omatoimisuus ja lapsen leirillä olon 
tuoma luottamus lapsen pärjäämiseen tukevat  
vanhempien voimavaroja leirin jälkeenkin.

Inna-Mari Simola
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PERHEET – AIKAA YHDESSÄ

”Yleisesti ottaen leirillä oli ihana fiilis ja se oli 
mahtava & ainutlaatuinen kokemus sekä itselle 

että lapsille, kiitos :)”
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Järjestimme seitsemän perheiden kesäleiriä Lomakeskus 
Pukkilassa ja kaksi Urheiluopisto Kisakeskuksessa sekä 
joululeirin lomakeskus Pukkilassa.  Viikonlopputoiminnan 
ryhmiä oli kaksi Urheiluopisto Kisakeskuksessa ja yksi 
lomakeskus Pukkilassa.

Järjestimme lomakeskus Pukkilassa kaksi kahden viikon-
loppuleirin kokonaisuutta maahanmuuttajataustaisille 
perheille teemalla Yhdessäoloa suomen kielellä. 

Karkkilan maahanmuuttajapalvelujen kanssa toteutimme 
pilotin, jossa tuettiin pakolaistaustaisten perheiden  
kotoutumista.  Tämä kokonaisuus kesti kolme viikonlop-
pua.

PALAUTETTA
Perheet kokivat hyvänä mahdollisuuden olla leirillä 
yhdessä oman perheensä kanssa. Perheet saivat omaa 
aikaa, yhteistä aikaa ja myös lepoaikaa. Leirin ohjelma oli 
monipuolista ja siitä pidettiin, kuten myös ulkona liikku-
misesta ja leikkimisestä.  

Leirin aikana vanhemmat tutustuivat toisiin vanhempiin 
ja lapset saivat itselleen uusia kavereita, joiden kanssa 
pelata ja leikkiä. Koska aikuisia oli enemmän kuin taval-
lisessa arjessa, vanhemmat saivat myös apua ja vertais-
tukea kasvatuksellisiin kysymyksiin. 

Ohjaajien läsnäolo leirillä oli merkityksellistä niin 
vanhemmille kuin lapsille. Leirielämän positiivisesta 
kokemuksesta kertoo se, että yli 90 prosenttia perheistä 
suosittelee leirejä myös muille perheille.  

YHTEISTYÖTÄ
Saimme kaksi uutta yhteistyötahoa. Luetaan yhdessä 
-verkoston ja Karkkilan maahanmuuttajapalveluiden 
kanssa kehitimme ja toteutimme viikonloppuleiritoimint-
aa teemoilla suomen kielen oppiminen ja kotoutumisen 
tukeminen.  Muita yhteityökumppaineita oli:

• Suomen Vapaa-ajankalastajat, yhteistyö toiminnan 
järjestämisessä 

• Kalliola setlementti - Pasilan Asukastalo, tilojen 
käyttö 

• Perheiden talo, Tampere – tilojen käyttö 

• Eri kuntien sosiaali- ja perhepalvelut, perheiden 
ohjaaminen toimintaan 

• Eri kaupunkien ja kuntien maahanmuuttajapalvelut, 
perheiden ohjaaminen toimintaan 

• Perheiden parissa toimivat järjestöt, perheiden 
ohjaaminen toimintaan 

• Maahanmuuttaja- ja monikulttuuriset järjestöt, per-
heiden ohjaaminen toimintaan 

Palaute Karkkilan kotoutumista tukevista viikonlop-

puleireistä oli hyvä. Perheet pitivät kolmen viikonlop-
puleirin kokonaisuutta hyvänä ideana. 

Viikonloppuleirit ajoittuivat perheiden kotoutumisen 
kannalta sopivaan aikaan. Perheet olivat olleet Suomes-
sa noin 1,5 vuotta, joten heillä oli hiukan kielitaitoa. 
Elämä Suomessa oli ehtinyt tasaantua siten, että he 
olivat valmiita vastaanottamaan uutta ja kommunikointi 
vapaaehtoisten ja perheiden välillä onnistui.  

Perheiden vanhemmat kokivat hyvänä, että vapaaehtois-
illa oli aikaa vanhemmille. Vanhemmat pitivät tärkeinä 
heidän yhteisiä keskustelujaan. Yhteistyökumppani koki 
yhteistyön Parata Lapsille ry:n kanssa hyvänä. ”Hieno yh-
dessä suunniteltu prosessi kaupungin ja kolmannen sek-
tori välillä. Hyvä yhteistyön henki ja tavoitteet ja vastuut 
asetettu ja jaettu jo etukäteen eri toimijoiden kesken.”  

uetaan yhdessä -verkoston vapaaehtoisilla on useimmit-
en opettajatausta. näin he kyksenivät tuomaan Yh-
dessäoloa suomen kielellä -viikonloppuleireille  sisällöl-
listä osaamista kielitaidon vahvistamiseksi. 

Vanhemmat saivat aikaa suomen kielen parissa, mistä 
tuli paljon positiivista palautetta. Vanhempien omat 
ryhmät tutustuttivat vanhempia toisiinsa. Laulujen, 
leikkien, ruokareseptien ja muiden arkielämän toimien 
avulla vahvistettiin lasten ja vanhempien suomen kielen 
taitoa.  

Perheiden viikonloppuleirit tarjoavat matalan kynnyksen 
tiloja ja kokemuksia, joissa koko perhe voi toimia yh-
dessä, nähdä uusia puolia toisistaan ja saada arkeen ihan 
konkreettisia työkaluja ja vertaistukea. 

Vanhemmat ovat antaneet positiivista palautetta, kun 
leirillä on samanaikaisesti ohjelmaa eri ikäisille lapsille. 
Näin jokaiselle lapselle on löytynyt tekemistä. 

Perhetoiminnassa vanhemmilta ja lapsilta on kysyt-
ty toiveita ja odotuksia. Leiriohjelmaa on rakennettu 
yhdessä vastaamalla toiveisiin ja odotuksiin seuraavissa 
viikonloppuleireissä tai leiripäivissä.  

Eija Rieppola
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VAPAAEHTOISTOIMINTA

”Sain paljon itseluottamusta. Kun lähdin ohjaajaksi kaikki oli 
melko uutta, mut nyt on varmempi olo ihan yleisestikin.  

Pystyn nyt heittäytymään ja lähtemään muihinkin  
uusiin juttuihin mukaan.”
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Vuonna 2019 vapaaehtoisia tarvittiin ennätysmäärä. 
Leirejä järjestettiin yhteensä 94, avoimia ohjaajapaikko-
ja oli 173. Erillisiä henkilöitä toiminnassamme oli 134. 
Vapaaehtoiset osallistuvat yleensä 1–3 leirikokonaisuu-
teen vuoden aikana.  Leiritoiminnassa uusia ohjaajia oli 
yhteensä 59 ja aikaisemmin toiminnassa olleita 75.  

Yhteydenottoja leiriohjaamisesta kiinnostuneilta vapaae-
htoisilta tuli yhteensä 203. Heistä 27 prosenttia oli ollut 
aiemmin ohjaajana. 

Vapaaehtoisuudesta kiinnostuneista uusista ohjaajis-
ta  31 prerosenttia oli saanut tiedon oppilaitoksista, 11 
prosenttia Parasta Lapsille somekanavista ja 8 prosenttia 
Parasta Lapsille verkkosivuilta. 

Osana leiriturvallisuudesta huolehtimista siirryimme 
2019 käytäntöön, että tilaamme jokaisesta vapaa- 
ehtoisesta rikostaustaotteen. Otteita tilattiin yhtensä 
137.

KOULUTUS
Koulutuksessa kävi 102 vapaaehtoista vuoden aikana. 
Peruskoulutuksia järjestimme yhteensä 4  ja lisäkoulutuk-
sia 6. Osallistuminen lisäkoulutuksiin on ollut vähäistä. 
Yleisimmät syyt tähän ovat olleet ajan tai paikan  
sopimattomuus. 

Vuonna 2020 muutamme koulutusrakennettamme 
monimuotoisemmaksi. Koulutuksia järjestetään neljällä 
paikkakunnalla ja niitä järjestetään viikonloppujen lisäksi 
arki-iltoina. 

Leiriohjaajien peruskoulutus koettiin innostavaksi ja 
informatiiviseksi.  Kun kysyimme, antoiko leiriohjaajakou-
lutus hyvät valmiudet ohjaajana toimimiseen, vastausten 
keskiarvo oli 4,49 asteikolla 1–5. Kysymykseen innostiko 
koulutus lähtemään vapaaehtoiseksi, vastausten keskiar-
vo oli 4,36. Vastaajia oli yhteensä 64. Lisäkoulutusten 
teemoissa huomioitiin toiminnan tarpeet sekä vapaae-
htoisten toiveet. 

MIELEKKYYS
Vapaaehtoiset kokivat toiminnan tärkeäksi lapsille ja per-
heille. Jopa 93 prosenttia (n=52) perheleirien vapaaehtoi-
sista koki toiminnan olevan erittäin tai melko hyödyllistä 
perheille. Lasten leirien vapaaehtoisten vastaava luku oli 
86 prosenttia (n=104).  

”Ja mikä voiton/riemun tunne tulvahtaa itsellekin, kun 
näkee miten lapsi onnistuu jossain, saa uusia kavereita, 
kehittyy ihmissuhteissaan, saa itsevarmuutta.” 

Vapaaehtoiset kokivat toiminnan olevan hyvin inten-
siivistä, mutta kuitenkin palkitsevaa. Vapaaehtoistyöt 
lasten, nuorten ja perheiden parissa antoivat itseluotta-
musta, uusia kokemuksia sekä harjoittivat suunnittelu- ja 
tiimityötaitoja.   

Vapaaehtoisten määrä leirieillä aiheutti keskustelua. 
Lasten leirien ohjaajista puolet ja perheleirien ohjaajista 
noin 60 prosenttia arvioi leiriohjaajien määrän sopivak-
si. Vapaaehtoisten palaute vaikutti osaltaan siihen, että 
ohjaajamitoitusta arvioitiin uudelleen vuodelle 2020. 

KIITOSRISTEILY
Vuonna 2019 järjestimme ensimmäisen kerran Parasta 
Lapsille ry:n kiitosristeilyn. Kiitosristeilylle osallistui noin 
60 vapaaehtoista ja ohjelmasta vastasivat toimiston 
työntekijät. 

Risteily sujui hienosti hyvän ruoan, uusien ja vanhojen 
tuttavuuksien sekä järjestön uuden strategian kehit-
tämisen parissa. Risteily sai paljon kiitosta ja se koettiin 
onnistuneeksi tapahtumaksi.  

YHTEISTYÖTÄ  
Yhteistyöleirit Luetaan yhdessä -verkoston sekä Karkkilan 
maahanmuuttajapalveluiden kanssa toivat toimintaan 
uusia vapaaehtoisia, joiden erityistä ammattitaitoa 
pääsimme hyödyntämään. 

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto kutsui meidät jälleen 
kouluttamaan Järvenpään vaparikoulutuskokonaisuuteen 
lasten toiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia. 

Oppilaitosyhteistyö tuotti monia opiskelijoita harjoittelu-
jaksoja suorittamaan muun muassa Laurea ja Metropolia 
ammattikorkeakouluista ja kesäleirien leiriohjaajiksi Ou-
lun ammattikorkeakoulusta ja Suomen Diakoniaopistosta. 

Tarjoamme opiskelijoille harjoittelupaikkoja leiriohjaaji-
na valtakunnallisen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä 
Jobiilissa. Jobiilia käyttävät kaikki sosiaali- ja terveysalan 
koulutuksia tarjoavat ammattikorkeakoulut Suomessa.  

Yhteistyö Lastensuojelun Keskusliiton kanssa toi perhei-
den kesäleirille ohjaajaharjoittelijoiksi puolalaiset 16- ja 
18-vuotiaat sisarukset.

OPINNÄYTETÖITÄ
Opinnäytetöitä valmistui vuoden aikana viisi, joista kaksi 
vapaaehtoisuuden teemalla: 

• Mikä motivoi miehiä Parasta Lapsille -vapaaehtoisiksi 

• Toimintamalli eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vapaa- 
ehtoisten rekrytointiin (YAMK opinäytetyö). 

Kolme opinnäytetyötä tehtiin Näe hyvä mussa -toimin-
nasta, aiheina 

• Tunnetaidot leiriarjessa

• Nallesairaala -toimintamalli leirikäyttöön 

• Näe hyvä mussa -leiritoiminnan vaikuttavuustutki-
mus. 

Peppi Turunen
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POPPOO-HANKE  

”Autamme monikulttuurisia perheitä löytämään 
mielekästä toimintaa ja harrastuksia Oulun  

alueella. Perheet tutustuvat toisiin perheisiin ja 
saavat voimavaroja arkeensa.”
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Vuoden 2019 aikana Poppoo-toimintaan on osallistunut 
56 perhettä. Suomen kielen lisäksi mukana on ollut 15 eri 
kieliryhmää.  

Perheissä on yhteensä 266 henkeä, joista 94 aikuista ja 
172 lasta.  Erilaisia yhteisiä toimintainfoja ja -ryhmiä, 
iltakylätapaamisia, tutustumiskäyntejä ja kohtaamisia 
on ollut vuoden 2019 aikana 72. Lisäksi henkilökohtaisia 
perhetapaamisia ja -ohjauksia yksittäisen perheen kanssa 
oli 93. 

Vuoden 2019 toimintaan osallistui 24 vapaaehtoista. Va-
paaehtoisten tapaamisia suunnittelussa ja perhetoimin-
nassa on ollut yhteensä 46. Aktiivisesti mukana on ollut 
keskimäärin 14 vapaaehtoista. 

Yksittäisillä toimintakerroilla mukana on ollut kes-
kimäärin 1–7 vapaaehtoista. 

Poppoo-toiminnan vuosi 2019 on ollut aktiivinen ja vai-
heikas. Toiminnan neljä tärkeintä osa-alutta ovat: 

• Viikoittain toteutettava perheiden iltakylätoiminta.  

• Yhteiset retket eri kohteisiin, ja yhteiset tutustumi-
skäynnit erilaisiin vapaa-ajantoimintoihin ja osallis-
tuminen Oulun alueen perhetapahtumiin. 

• Säännöllinen ja ajantasainen WhattsApp- ja Messen-
ger-tiedotus Oulun alueen harrastusmahdollisuuksis-
ta, vapaa-ajantoiminnoista ja perhetapahtumista. 

• Perheiden henkilökohtainen ohjaaminen alueella 
jo olemassa oleviin harrastuksiin ja vapaa-ajantoi-
mintoihin.  

Syksyllä 2018 aloitimme Iltakylätoiminnan perheille 
Haukiputaan paikallisosaston, Plan Suomi lähettiläiden, 
Oulun Plan vapaaehtoisten ja SPR Oulun piirin kanssa. 

Toiminta jatkui toukokuuhun 2019. Iltakylä on kohtaa- 
mispaikka, jossa yhteisen tekemisen avulla pääsee tutus-
tumaan toisiin perheisiin. 

Samassa yhteydessä perheille jaettiin tietoa hankkeen 
toiminnasta sekä perheiden vapaa-ajantoiminnan mah-
dollisuuksista Oulussa. Syksyllä 2019 Iltakylätoimintaa 
jatkettiin Suomen diakoniaopiston kanssa oppilaitoksen 
tiloissa. Iltakylän osallistuneet perheet ovat kokeneet 
toiminnan itselleen tärkeäksi ja merkittäväksi. 

Kesäkuussa 2019 Poppoo-toiminnassa mukana oleville 
lapsille järjestettiin oma 5 päivän uimakoulu Oulun liikun-
tapalveluiden kanssa. Kesällä järjestettiin myös Palsta- 
poppoo-toimintaa, jota varten vuokrattiin viljely- 
palsta Hietasaaresta. 

Palstatoiminnan myötä perheet oppivat käytännössä, 
kuinka vuokrapalstaviljely toimii Oulussa ja he voivat 
jatkaa palstaviljelyä omatoimisesti.  

Perheiden kanssa yhdessä osallistuttiin useisiin Oulun 
alueen perhetapahtumiin, -retkille ja lasten ja nuorten 

teatteri- ja elokuvafestivaaleille.

Perheiden kanssa tehtiin myös hankkeen järjestämiä 
retkiä:  hiihtolomalla pulkkamäkeen Virpiniemeen, 
keväällä ja kesällä puistoihin ja joulun alla Santaparkiin ja 
Joulupukin pajakylään. Lisäksi perheille järjestettiin yksi 
perheviikonloppu syyskuussa leirikeskus Koivuhaassa.  

Poppoo-toiminnassa isossa roolissa on ollut perheiden 
tutustuminen Oulun alueella jo olemassa oleviin va-
paa-ajantoimintoihin ja -harrastuksiin. 

Perheitä ja perheenjäseniä on ohjattu löytämään ja 
kokeilemaan harrastuksia ja autettu harrastuksiin liit-
tyvissä haasteissa. Näitä ovat muun muassa ilmoittau-
tuminen, harrastepaikan ja valmentajan löytäminen, 
liikkuminen harrastepaikkaan; kävellen, pyörällä, julkisilla 
liikennevälineillä tai omalla autolla sekä harrastetoimin-
nan ohjeiden ymmärtäminen.

Perhekohtaisessa vapaa-ajantoiminnanohjauksessa on 
tiiviinä yhteistyökumppanina jatkanut Oulun maahan-
muuttajapalvelut, joiden kautta on ohjautunut useita 
uusia perheitä mukaan toimintaan. 

Vapaa-ajantoiminta antaa luonnollisen mahdollisuuden 
tutustua toisiin lapsiin, nuoriin ja perheisiinja se edesau-
ttaa maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan. 

TIETOA TOIMINNASTA  
TAPAHTUMISSA
Poppoo-hanke ja vapaaehtoiset osallistuivat Welcome 
to Oulu -tapahtumaan, Vapaaehtoistoiminnan messuille, 
Leikkipäivään sekä Lasten oikeuksien päivä -tapahtu-
maan.  

Tapahtumissa tehtiin järjestöä tutuksi, jaettiin tietoa 
vapaaehtoisuudesta ja hankkeen toiminnasta perheille, 
vapaaehtoistoimijoille ja yhteistyökumppaneille. Vapaae-
htoisille järjestettiin myös koulutusta ohjaajana toimimis-
esta monikulttuurisessa perhetoiminnassa. 

Pipsa Niskakoski
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NÄE HYVÄ MUSSA -HANKE
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Näe hyvä mussa -hankkeen 2019–2021 keskiössä ovat 
kriisiytymisuhassa tai tuen tarpeessa olevat lapsiperheet. 
Elämässä voi tulla hetkiä, kun oma tukiverkko ei riitä kan-
nattelemaan ja silloin pienikin apu on merkittävää.   

Näe hyvä mussa -hanke tarjosi 2019 Hämeenlinnan, 
Riihimäen, Tampereen ja Oulun lapsille viikonloppuleire-
jä perheiden arjessa jaksamisen tueksi.  Näe hyvä mussa 
-toiminnassa sama lapsiryhmä kokoontui leirikeskukseen 
viitenä viikonloppuna keväällä 2019 ja syksyllä 2019 
jokaisessa kunnassa (Oulussa toiminta alkoi 2019 syk-
syllä). Mukana jokaisella leirillä oli leirijohtaja ja leiriped-
agogi sekä 4 koulutettua leiriohjaajaa.  

PEREHDYTYS
Näe hyvä mussa -toiminnassa olleet leiriohjaajat, leiri-
johtaja ja leiripedagogi osallistuivat perehdytysviikon-
loppuun Pukkilan lomakeskukseen keväällä xxx.xxx.xx ja 
syksyllä xxx.xxx.xxx. 

Perehdytysviikonlopussa vahvistettiin ohjaajien pedago-
gista osaamista sekä ohjaajatiimien työskentelyä. Syksyllä 
2019 tuotiin mukaan myös Koulutus Elämään -säätiön 
arviointiosuus. 

YHTEISTYÖ
Yhteistyö Koulutus Elämään säätiön kanssa on tuonut 
vahvemman perehdytyskokonaisuuden, pedagogisen 
sisältömateriaalin ja lisää arviointityökaluja toiminnan 
vaikutusten mittaamiseksi. Perehdytysmateriaalin ke-
hittäminen jatkuu edelleen hankkeen ajan yhteistyössä 
Koulutus Elämään säätiön kanssa.  

Näe hyvä mussa -toiminnan ydin on hyvän huomaamin-
en ja positiivisen minäkuvan vahvistaminen. Yksi toimin-
nan perusmenetelmistä on positiivinen pedagogiikka.

Leiripedagogit vastaavat lapsihavainnoinnista ja toteutta-
vat sitä yhdessä ohjaajatiimin kanssa. Havainnoinnin 
kautta toimintaa rakennetaan ja muokataan suhteessa 
jokaisen lapsen tarpeisiin. Lapsihavainnointi toimitettiin 
jokaisesta lapsesta toiminnan loputtua perheille, sekä 
suosittelijalle. 

Osallistujat valittiin mukaan hakemusten, suositusten ja 
tarvittaessa perheen haastattelun perusteella. Hankkeen 
koordinaattori ja leirijohtajat olivat aktiivisesti yhteydessä 
suosittelevaan tahoon sekä perheisiin, jotta saimme valit-
tua sellaiset lapset ja perheet, joiden tarpeisiin Näe hyvä 
mussa -toiminnalla kyetään vastaamaan.  

Samoin toiminnan aikana leirijohtaja on ollut yhteydessä 
jokaiseen perheeseen vähintään kaksi kertaa, jolloin 
hyvän huomaaminen saadaan siirrettyä kotiin asti. 

Toimintaan osallistui keväällä 2019 kolmessa kunnas-
sa yhteensä 65 lasta ja syksyllä 2019 osallistui mukaan 
neljässä kunnassa 86 lasta. Palautteista selvisi, että 

toiminnan kautta moni lapsi löysi uusia ystäviä, heidän 
itsetuntonsa ja sosiaaliset taitonsa vahvistuivat, sekä 
yhteistyökumppani kunnat saivat lisää materiaalia per-
heiden palvelutarpeen arviointiin vuorovaikutuksesta 
leirijohtajien kanssa.   

Hankkeen ensimmäisenä vuonna alettiin kartoittaa lisää 
yhteistyötahoja kuntien sisällä, joiden kanssa toiminnan 
vieminen osaksi kunnan toimintaa saadaan vahvemmak-
si. 

Tavoitteena on nostaa hakijamääriä suuremmaksi, jotta 
ne lapset, jotka toiminnasta eniten hyötyisivät, saadaan 
mukaan leiritoimintaan. Yhteistyöverkostoja on nyt auen-
nut koulukuraattoreiden, neuvoloiden, sekä paikallisyh-
distysten lisäksi muun muassa Ice Hearts (Hämeenlinna), 
Setlementti (Hämeenlinna, Tampere), Perhepiste Nopea 
(Tampere).      

PALAUTE
Lapsilta, perheiltä ja kunnilta kerätyn palautteen perus-
teella lapset ovat saaneet tukea toiminnan kautta muun 
muassa lasten ryhmässä toimimisen taitoihin, lapsen 
itsetunnon ja positiivisen minäkuvan paranemiseen. 

Perheet kokivat saaneensa apua vanhemmuuteen, 
sekä jaksamiseen leiritoiminnan vuoksi. Kunnat kokivat 
myös, että heidän työnsä helpottui toiminnasta saatujen 
lapsihavaintojen perusteella, jolloin heillä oli mahdollista 
tarjota perheille oikeanlaista tukea. 

Katja Timlin
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KEHITÄMME  
UUTTA

NÄE HYVÄ MUSSA  
-VANHEMPAINRYHMÄ 
Tavoitteena oli käynnistää jokaisella Näe hyvä mussa  
-toiminnassa mukana olevilla paikkakunnilla van-
hempainryhmät, jotka perustuvat positiivisen pedagogii-
kan tavoitteille vanhemmuuden näkökulmasta – hyvän 
näkemisen silta leiriltä kotiin.   

Toimintaa koordinoi ja siitä vastasi pedagogi yhteistyössä 
kuntakumppanin osoittaman vastuuhenkilön kanssa.

Vanhempainryhmien käytännön toteutukset räätälöitiin 
joka kunnassa omanlaisekseen,  mutta pohjana kaikkeen 
työskentelyyn oli muun muassa Vanhemmuuden roo-
likartta®. 

Kokosimme vanhemmille menetelmäoppaan, jota perhe 
voi käyttää oman arkensa tukena. Oppaassa on harjoit-
teita ja vinkkejä, jotka ovat lapsille jo tuttuja leiritoimin-
nasta. 

HÄMEENLINNAN-RYHMÄ kokoontui pedagogin 
johdolla 4 kertaa. Ryhmän anti koottiin lasten ja perheid-
en yhteisessä päätöstapaamisssa.  

RIIHIMÄEN-RYHMÄ kokoontui 5 kertaa. Tapaami-
set ohjasi kunnan työntekijä. Ryhmän anti koottiin lasten 
ja perheiden yhteisessä päätöstapaamisssa. 

TAMPEREEN-RYHMÄ kokoontui vain kerran. En-
simmäisen kokoontumisen jälkeen ilmoittautuneiden 
vanhempien määrä jäi niin pieneksi, että ryhmän toimin-
ta peruutettiin kolmen yrityksen jälkeen. Vanhempiin 
otettiin yhteyttä ja he kertoivat pois jäämisen syiksi 
muun muassa oman ansiotyön, sairastumiset ja  muiden 
lasten hoidon.  

OULUN-RYHMÄN käynnistäminen siirrettiin vuo-
delle 2020, koska lasten Näe hyvä mussa -toiminta alkoi 
Oulussa vasta syksyllä 2019. 

Koska vanhempien ryhmien osallistujamäärät jäivät odo-
tettua pienemmiksi, toteutettiin Näe hyvä mussa -perhei-
den tueksi Näe hyvä meissä -perheleiri 26.–29.12.2019. 
Leirille osallistui 9 aikuista ja 17 lasta. Sairastumisten 
vuoksi leirille tulon joutui perumaan 3 perhettä. Leiriä 
ohjasi palkattu leirijohtaja kahden vapaaehtoisen ohjaa-
jan kanssa. 

Leiri vastasi odotuksia. Lasten mielestä hyvää ja muka-
vaa olivat erityisesti kaverit, ulkoilu ja pulkkamäki sekä 
piparkakkujen leipominen. Vanhemmat olivat tyytyväisiä 
yhdessäoloon ja tutustumiseen muihin perheisiin. 
Vanhemmmista oli positiivista nähdä, miten lapsi oppi 
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toimimaan sosiaalisissa tilanteissa ja kuinka koko perhe 
oppi toimimaan yhdessä. 

Ohjaajia kiitettiin siitä, miten he omalla esimerkillään 
osoittivat, että puuttumalla lapsen käytökseen positii- 
visella tavalla saavuttaa paremman lopputuloksen. 

Vanhemmille oli tärkeää, että lapsi tuli leirillä hyväksytyk-
si. Leirikeskusta ja sen ympäristöä kiiteltiin rauhoittavana 
ja rentouttavana paikkana. Toiveina esitettiin pidempää 
leiriä, enemmän aikaa vanhempien keskinäisille ryhmille 
ja vertaistuen saamiselle, mutta ennen kaikkea, että täl-
laisia leirejä pitäisi ehdottomasti olla perheille lisää.  

OMAOLKKARI LAPSILLE 
Pilotoimme Hämeenlinnassa OmaOlkkarin Näe hyvä 
mussa -viikonlopputoimintaan osallistuville tai osallis-
tuneille lapsille ja nuorille. OmaOlkkari jatkaa ja tukee 
leiriviikonloppujen itsetuntoa, positiivista minäkuvaa ja 
tunnetaitoja vahvistavaa toimintaa. Se mahdollistaa van-
hojen ja uusien ystävien kohtaamisen ja ystävyyssuhteid-
en ylläpitämisen leiriviikonloppujen ulkopuolella.  

OmaOlkkari käynnistyi Hämeenlinnassa touokuussa 
ja kokoontui joka toinen tiistai klo 17–19. Osallistujille 
tarjottiin iltapala. Toiminta on maksutonta eikä edellytä 
erillistä ilmoittautumista. Mukana oli aina 2–3 vapaae-
htoista ohjaajaa. 

Kesätauon jälkeen OmaOlkkaritoiminta käynnistyi syys-
kuussa 2019 ja jatkui joulukuuhun saakka. Lapsia osallis-
tui toimintaan keskimäärin 10. 

VANKILAYHTEISTYÖ 
Yhteistyömme Vilppulan vankilan kanssa jatkui kahtena 
perheleirinä Vilppulan vankilan tiloissa, “perhelässä”.  
Ensimmäinen leiri oli 3.–6.6. ja toinen 2.–5.12.  

Parasta Lapsille -järjestöstä kesäkuun leirillä oli vastuu-
vetäjä sekä leiripedagogi. Joulukuun leirillä  toisena 
ohjaajana oli vankilan sosiaaliohjaaja. 

Muina ohjaajina toimivat Vilppulan perhetoiminnan vas-
taava, vankilan sosiaaliohjaaja sekä kaksi opiskelijaa.  

Toiminnan yksi suurin anti oli vertaistuki. Lapset sai-
vat huomata, että muidenkin vanhemmat voivat olla 
vankilassa ja kaverit näyttäytyvät myös aivan tavallisina 
lapsina. Vanhemmat kokivat, että saivat avoimesti en-
simmäistä kertaa jakaa huoliaan ja murheitaan ihmisten 
kanssa, jotka eivät tuomitse ja jotka ymmärtävät, koska 
ovat itse samassa tilanteessa.  

Koska perheiden yhteinen aika on vankeusaikana rajattua 
ja tapaamisajat lyhyitä, katsoimme että jkaiken toimin-
nan tulee olla perusteltua ja tavoitteellista. Vapaa- ajan 
ja ohjatun ohjelman tasapaino on tärkeä saada sopivaksi, 
jotta leiri palvelee myös perhesuhteiden ja vanhem-
muuden vahvistumista. Perhe- ja vanhemmuusryhmissä 

käsiteltiin vanhemmuuden teemoja kuten vanhemman 
jaksaminen, roolit perheessä ja vanhemman valta ja 
vastuu -kysymykset. Vanhempien ryhmissä korostui 
positiivisuus ja ratkaisukeskeisyys, jotta negatiivisuuden 
kierrettä saataisiin vähennettyä. 

Perhekohtaisissa keskusteluissa kävimme läpi vankilan 
työntekijän kanssa ”ransua” eli rangaistusajan suunnitel-
maa, mutta myös muita mahdollisia perhettä tukevia 
asioita, kuten järjestön leiritoimintaan hakeutumista. 

Parasta Lapsille ry:n lasten ja nuorten leiritoiminta palve-
lee näitä perheitä todella upeasti. Silta vankilan perhe-
leiriltä esimerkiksi viikonloppputoimintaan otettiin ilolla 
vastaan ja muutama perhe 2019 vuoden osallistujista 
onkin hakenut ja päässyt mukaan leiritoimintaamme. 

HYÖDYT PERHELEIRITOIMINNASTA  

VANKILASSA

Kotona oleva vanhempi saa leiritoiminnasta tukea omaan 
jaksamiseensa sekä oman sosiaalisen verkostonsa laa-
jentamiseen. Monen perheen sosiaaliset suhteet tuhou-
tuvat vankilaan joutumisen seurauksena. 

Vankilassa oleva vanhempi saa myös mielenrauhaa ja 
helpotusta syyllisyyteensä, kun tietää että kotona jakse-
taan nyt paremmin. Näin vankilassa oleva vanhempi saa 
mahdollisuuden keskittyä täysin myös omaan kuntou-
tumiseensa ja kotoutumisen vahvistamiseen.  

Tulevaisuuden näkymää: Koevapautumisessa saadaan 
tukea parisuhteeseen, kun lapset pääsevät leiritoimint-
aan mukaan, sekä perhesuhteiden vahvistamisessa 
perheleireillä. 

Pohdimme yhdessä Vilppulan vankilan kanssa, olisiko 
mahdollisuus rakentaa perheleirejä koevapausajalle, 
jolloin saamme tuettua jo pidemmällä kaarella perhettä. 
Vilppulan vankilan perhetoiminnan vastaava jää eläk-
keelle vuoden 2020 alussa, joten yhteistyössä on tauko, 
kunnes uusi työntekijä aloittaa.
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PAIKALLISTOIMINTA

”Jokainen paikallisyhdistys on erilainen ja 
toiminta lähtee oman paikkakunnan tarpeista 

sekä vapaaehtoisten vahvuuksista.”
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Parasta Lapsille ry:llä on 10 jäsenyhdistystä. Parasta 
Lapsille ry:n paikallisyhdistysten toiminta järjestetään 
pääosin vapaaehtoisvoimin. Palkattuja ohjaajia on muun 
muassa Pietarsaaressa ja Pateniemessä kaupunkien 
avustuksella. 

Jäsenmäärä paikallisyhdistyksissä on kohtalaisen pieni, 
mutta tästä huolimatta aktiivit järjestävät monenlaista 
toimintaa lapsille ja perheille. 

Joillakin paikkakunnilla toiminta on hyvinkin vakiintun-
utta, toisaalla innostutaan satunnaisesti järjestämään 
jokin tapahtuma tai osallistutaan muiden tapahtumiin. 
Toimintamuotoja on monia! 

LEIRITOIMINTAA 
Tampereen yhdistys järjesti talvi- kesä- ja syyslomaleirit 
pienille koululaisille Venlantuvalla Hervannassa.  

Pietarsaaren yhdistys järjesti päiväleirin 6–10-vuotiaille 
lapsille Leirikeskus Hilperissä. Päiväleiri kesti neljä viikkoa 
arkipäivisin kesäkuussa.

KERHOJA
Haukiputaalla aloitettiin perheillat Merkikosken  
päiväkodilla pihaleikkien merkeissä. 

Lappenrannan yhdistys järjestää perhekerhoja Me-talol-
la ja Joutsenon vastanottokeskuksessa.

Tampereella Vauvatuokioissa loruttelevat alle 1-vuotiaat 
vanhempineen. Iltakylät ovat nuorille koululaisille, myös 
vanhemmat ovat tervetulleita. 

Pateniemi järjestää iltaryhmätoimintaa alle kouluikäisille 
lapsille ja heidän vanhemmilleen kerran viikossa.

LAPPEENRANNAN PERHEKERHO  

PALKITTIIN 
Joutsenon vastaanottokeskusken perhekerho voitti 
järjestökilpailussa sarjan ”Hauskin juttu ikinä, täynnä 
eteläkarjalaista iloa”. Kerhoa järjestää Lappeenrannan 
yhdistyksen lisäksi Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisy-
hdistys ry. 

Kilpailun toteuttivat maakunta- ja soteuudistustiimi, 
etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, järjestö 2.0 -hanke 
ja Etelä-Karjalan liitto. 

TAPAHTUMIA
LAPSEN OIKEUKSIEN VIIKKO 

Lappeenrannan osasto oli mukana Lapsen oikeuksien 
viikon tapahtumassa Iso-Kristiinassa yhdessä neljän 
muun järjestön kanssa. Lappeenrannan pisteessä oli 
jaossa Parasta Lapsille -ilmapalloja, sai värittää oman pi-
enen liinan kangastusseilla sekä sai vielä mukavan kuvan 

käteen tai poskeen kasvomaalauksessa.

Tampere  oli yhteistapahtumassa Monitoimitalolla: pe-
lejä, askartelua, leikkejä, pajoja, temppuratoja ja paljon 
muuta.

JOULUISIA TAPAHTUMIA 

Lappeenrannan osaston naiset möivät peittoja, keppi-
hevosia, joululeivonnaisia joulumyyjäisissä Lauritsalassa 
ja Tirilän työväentalolla. Tonttupolku

Pietasrsaaren yhdistys järjesti perinteisen Pienten lasten 
joulujuhlan TE-hallilla. Lucia-kulkue ja Joulupukki ilahdut-
tivat! 

Tampereen yhdistys helpotti perheiden joulukiireitä 
järjestämällä Lapsiparkin askarteluineen.

MUITA TAPAHTUMIA 

Tampere oli mukana Puuhapäivässä Hervantapäivässä, 
Askartelupäivässä huhtikuu, x: Kasvomaalausta, temppu-
rata, jalkapalloa, jonglöörausta, piirtämistä!  

Keppihevospaja Taysissa yhdessä Kivaa tekemistä sairaa-
la-arjen vastapainoksi -projektin kanssa.

Karhulan osassto on ollut mukana monissa taphtumissa, 
kuten Otson ysi, Maailma Kymissä ja Suulisniemen kevät-
taphtuma sekä kirpputoreja järjestämässä. Makkaralla ja 
mehulla vauhtia mäenlaskuun maaliskussa.

Lappeenranta mukana leikkipäivässä ja vauvanpäivän 
tapahtumassa. 

Haukiputaan osasto järjestää lasten tapahtumia Leirike-
skus Koivuhaassa kesän leirikauden ulkopuolella.

Pietarsaaressa järjestettiin Hilperin avoimet ovet ja 
kirppis.

YHDISTYSTOIMINNAN  
KEHITTÄMINEN
Jeesiä jaksamiseen -yhteistyö 

Parasta Lapsille ry teki vuonna 2019 yhteistyötä työter-
veyspsykologi Iiro Korhosen ja Kimmo Haapasen kanssa 
järjestön toimijoiden arvokkaan panoksen hyväksi ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Iiro ja Kimmo pitivät keväällä 
2019 järjestön vapaaehtoisille kehittämispäivän tule-
vaisuus-teemalla. 

Päivän aikana tulevaisuuteen katsottiin järjestön uuden 
strategian näkökulmasta miettien sen viemistä paikallisy-
hdistysten arkeen. Pohdittiin myös yhdistysvapaaehto-
isten voimavaroja keväällä tehdyn kyselyn pohjalta. 
Kyselyllä kartoitettiin asioita, jotka vievät tai tuovat 
voimavaroja, motivoivat ja sitouttavat. Kyselyn tuloksia 
esiteltiin myös vapaaehtoisristeilyllä syksyllä.
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LOMAKESKUKSET
”Siellä on kiva piha jossa lapset voivat leikkiä. 

Ruoka oli hyvää.”
”Hyvä leirikoulu paikka”

”Täälä oli kivaa suosittelen”
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PUKKILA
Lomakeskus Pukkila sijaitsee Helvetinjärven

kansallispuiston tuntumassa ja sen toiminnassa

hyödynnetään luontoympäristöä. 

Lomakeskus Pukkila on järjestön omassa käytössä koulu-
jen loma-aikoina sekä viikonloppuina. Lisäksi Pukkilassa 
on järjestetty 1980-luvun alusta leirikoulutoimintaa

Pukkilan leirikoulut ovat seikkailu- ja eräpainotteisia. 
Leirikoulut pohjaavat seikkailukasvatuksen ja ryhmäyt-
tämisen ideaan ja toiminnassa hyödynnetään kansal-
lispuiston mahdollisuuksia. Helvetinjärvelle voi lähteä 
melonta-, patikointi- ja yöretkelle.

Keskuksen alueella voi huuhtoa kultaa, ampua jousella 
sekä laskeutua seinää pitkin. Pihan kodassa voi myös 
yöpyä.

Pukkilaa vuokrataan juhliin ja tilaisuuksiin. Tarjoukset 
räätälöidään jokaiselle ryhmälle toiveiden mukaan. Puk-
kilasta on mahdollista tilata pelkkä majoitus, täysihoito 
tai ohjelmallisia päiväpaketteja.

Pukkilan muita käyttäjiä ovat järjestöt, yhdistykset ja 
yritykset.

Lomakeskus Pukkilaan on suunniteltu uuden rantasau-
nan rakentamista. Se toteutetaan vuonna 2020. Tarkoitus 
on tehdä leiriläisten käyttöön soveltuva uusi rakennus 
vanhan saunarakennuksen paikalle.

Pukkilassa työskentelee ympärivuotisesti lomakeskuk-
senjohtaja ja toinen henkilö osa-aikaisena. Leirikoulu- ja 
leiriajalle palkataan lisäksi kausityöntekijöitä: siisti-
jöitä,keittiötyöntekijöitä, leirikouluohjaajia ja talonmies.

KOIVUHAKA

Leirikeskus Koivuhaka on 1980-luvun alussa järjestölle 
hankittu idyllinen leirikeskus Haukiputaan Halosennie-
messä. Leirikeskus on järjestön omassa leirikäytössä 
kesäaikaan arkisin. 

Kesäviikonloppuisin sekä keväällä ja syksyllä leirikeskusta 
vuokrataan esimerkiksi häitä ja muita juhlia ja tilaisuuk-
sia varten. Leirikeskus Koivuhaka on käytössä touko–
lokakuussa.

Poppoo-hanke ja Haukiputaan osasto ovat tuoneet tiloi-
hin eloa kesäkauden ulkopuolellakin, esimerkiksi kesän 
päätösjuhlat ja kekrijuhlat.

Koivuhakaan palkataan kesäkaudelle keittiö- ja  
siivoushenkilökunta sekä talonmies. Koivuhaan ympäriv-
uotisesta valvonnasta ja myynnistä vastaa Koivuhaan 
osa-aikainen vastuuhenkilö

LAHJOITUKSILLA ILOA
Parasta Lapsille ry sai Ahlsell Oy:ltä 1500 euron joululah-
joituksen ja asianajotoimisto xxxx:ltä 00000 euroa. SNiillä 
hankittiin Leirikeskus Koivuhakaan Sup-lautoja leiriläisten 
iloksi.

ULOSMYYNTI
Sekä Pukkila että Koivuhaka ovat parantaneet tulo-
staan suunnitelmallisen ulosmyynnin ansiosta. Tapah-
tumavuokraus on kaiken aikaa vähentynyt, mutta 
yhteistyökumppanuuksilla olemme saaneet ennustet-
tavaa toimintaa keskuksiin silloin, kun emme niitä itse 
käytä.

Muun muassa Lastensuojelujärjestö Lasten kesä ry 
järjestää Perhe edellä puuhun -leirejään Pukkilassa ja 
Koivuhaassa. Poppoo-hanke ja Näe hyvä mussa -hanke 
ovat kasvattaneet omaa käyttöä.
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VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI



21

Viestinnän tärkein tehtävä on tavoittaa tehokkaasti 
kohderyhmät: pienituloiset ja maahanmuuttajataustaiset 
lapsiperheet. 

Toinen viestinnän tärkeä tavoite on tukea vapaaehtoisten 
rekrytointia. 

Lisäksi vahvistamme lapsiperheiden ääntä yhteis- 
kunnassa.

ULKOINEN VIESTINTÄ JA  
MARKKINOINTI
Sisältöjen luominen lähtee kohderyhmien kiinnostuksista 
ja tarpeista. Palautteiden ja hakemusten perusteella per-
heet kaipaavat lomanviettomahdollisuuksia ja verkostoja. 
Lapset tarvitsevat iloa, kavereita ja tekemistä. Näistä 
puhumme: Miekekäs tekeminen, ryhmään kuulumisen 
tunne ja kuulluksi tuleminen paistavat viestinnästä. 

Viestimme vapaehtoisuudesta hieman eri tavoin opiske-
lijoille ja muille vapaaehtoisuudesta kiinnostuneille. 
Opiskelijalle opintojen edistäminen on ykköstavoite, 
muilla taas kerromme mahdollisuudesta saada sisältöä 
elämään, tekemistä ja vaihtelua, uusia tuttavuksia ja 
kokemuksia. Ja tietenkin vetoamme haluun auttaa lap-
sipeheitä

Viestintä kuuluu kaikkien työhön. Olemme käyttäneet 
leiri- ja vapaaehtoismarkkinointiin vain maksuttomia 
kanavia, lisäksi meillä on käytössämme AdGrants, jolla 
saamme mainontaa Googlen verkkomarkkinointipalve-
lussa Google Adsissa.

Suurin osa lasten leireille osallistujista on löytänyt mu-
kaan suoraan nettisivuiltamme tai hakusanamainonnan 
avustamana. Aiemmin osallistuneiden henkilökohtainen 
muistuttelu sähköpostitse tuo myös hyvin osallistujia. 
Sosiaalitoimistot ja koulut toivat meille leiriläisiä. 

Facebook auttaa tavoittamaan nekin lapsiperheet, jotka 
eivät vielä ole muun avun tai tuen piirissä ja joille leirit 
voivat olla suuri tuki jaksamiseen. Olemme hakeutuneet 
lukuisiin uusiin ryhmiin viestien kohdentamista verten.

Olemme markkinoineet vapaaehtoistoimintaa suoraan 
oppilaistoksiin ja oppilaskuntiin. Oppilaitokset ovat 
meille edelleen ylivoimaisesti tärkein yksittäinen uusien 
vapaaehtoisten rekrytointiväylä, joskin samaan aikaan 
moni löytää toimintaamme etsiessään vapaaehtois- 
tehtäviä itse verkosta.

VIESTITÄÄN LEIREILTÄ

Leirijohtaja on toiminnan ytimessä. Hänellä on mah-
dollisuus näyttää, mitä leireillä tapahtuu, millaista siellä 
on ja mitä se osallisille merkitsee. 

Tätä tietoa tarvitsevat olevat ja tulevat vapaaehtoiset ja 
leiriläiset perheineen sekä ne tahot jotka tuovat ihmisiä 

toimintaamme: sosiaaliviranomaiset, koulut, oppilaitok-
set ja muut hengenheimolaisemme. 

Leirivastaavien tehtäviin kuuluu välittää leirielämää 
Instagramissa ja huolehtia, että joka leirikokonaisuudesta 
syntyy blogisisältöjä verkkosivuillemme.

Käytämme ääntämme puolustaaksemme heikommas-
sa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden asemaa. 
Julkaisemme omia blogitekstejä ja jaamme materiaalia 
muilta lapsi- ja perhejärjestöiltä sekä journalistisesta me-
diasta. Kuulumme lasten oikeuksien viestintäverkostoon.

SISÄINEN VIESTINTÄ JA  
YHDISTYSTEN TUKI
Vapaaehtoisposti lähti 6 kertaa vuonna 2019 uutiskir-
jeenä. Se lähetettiin keskimäärin 450 vapaaehtoiselle ja 
sen lukijaprosentti oli 44,5–59,9.

Paikallisyhdistyksillä on oma alasivunsa parastalapsille.
fi-sivustolla, joita viestintävastaava ylläpitää. Yhdistyk-
set ylläpitävät itse muita kanaviaan, pääasiassa Face-
book-sivuja tai -ryhmiä.

Somessa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on 
mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja. 
Meillä on Facebookissa suljetut ryhmät esimerkiksi osas-
toille ja yleisesti vapaaehtoisille. Näissä voimme tehdä 
toimintaamme toisillemme näkyväksi ja välittää tietoa.

Hallitukselle on luotu oma sharepoint-kansio.

SEURANTA 
Järjestössämme on iso joukko ihmisiä, jotka ovat vieneet 
viestejämme eteenpäin omilla kasvoillaan. Työntekijä- ja 
vapaaehtoislähettiläät ovat mahdollistaneet Facebookin 
kasvun yhdeksi järjestön tärkeimmistä markkinointi-
kanavista. Seuraajamäärämme kasvaa tasaisesti kaiken 
aikaa.

Verkkosivulla oli 43 565  kävijää, joista helsinkiläisiä 
44,63 prosenttia, tamperelaisia 16,44 prosenttia ja oulu-
laisia 5,67 prosenttia. 81 prosenttia oli naisia.  
Kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta 3,49 prosenttia.

Facebookissa saimme vuoden aikana 451 uutta 
seuraajaa. Määrä oli vuoden lopussa 4 137. Joukko on 
84-prosenttisesti naisvaltainen. 

Instagramissa meillä oli 1 657 seuraajaa vuonna 2019. 
Heistä naisia on 85 prosenttia ja helsinkiläisiä 29, oulu-
laisia 10 ja tamperelaisia 8 prosenttia. Seuraajat olivat 
leiriläisiä, vapaaehtoisia, muita järjestöjä. Viestimme 
myös yhdessä muiden järjestöjen kanssa. 

Twitter-seuraajia oli vuoden lopussa 2 738.

LinkedIn kanavakin on pienessä nousussa, sivun seuraa-
jamäärä liki tuplaantui vuoden aikana 130 seuraajaan.
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HALLINTO JA TALOUS
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VALTUUSTO  

Parasta Lapsille ry:n ylin päättävä elin on paikallisyh-
distysten jäsenistä koostuva kolmivuotiskaudeksi valittu 
valtuusto. Valtuuston varsinaiset jäsenet henkilökohtais-
ine varajäsenineen ovat paikallisosastojen valitsemia 
henkilöitä.  

Valtuuston paikat määräytyvät paikallisosastojen jäsen-
velvoitteet suorittaneiden jäsenten määrän mukaan 
siten, että paikkoja on 1 alkavaa 50 jäsentä kohden. 
Pietarsaaren osastolla on kaksi paikkaa ja muilla 1 paikka. 
Valtuusto kokoontui vuoden aikana kerran. 

Valtuusto päätti huhtikuussa vuoden 2018 jäsenmaksu-
ista. Varsinaisen jäsenen maksu on 50 euroa. Kannattaja-
jäsenmaksu yhteisöjäsenelle on 100 euroa ja yksityishen-
kilölle 30 euroa. 7 osastoa maksoi jäsenmaksun vuonna 
2018. 

HALLITUS  
Hallituksessa on kuusi varsinaista jäsentä puheenjohta-
ja mukaan lukien sekä kolme yleisvarajäsentä. Lisäksi 
valtuuston puheenjohtajalla oli läsnäolo-oikeus kokouk-
sissa. Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa pitkälti 
täysimääräisenä. 

Tämä oli hallituksen toinen työskentelyvuosi. Mirja 
Saarni erosi puheenjohtajan tehtävästä 23.12.2019. 
Varapuheenjohtaja Reija Kangasluoma hoitaa tehtävää 
kauden loppuun. 

HENKILÖKUNTA  
Parasta Lapsille ry:llä on henkilökuntaa Helsingissä 
sijaitsevassa toimistossa sekä lomakeskuksissa. Vakitu-
isessa työsuhteessa järjestössä työskentelee yhdeksän 
henkilöä. Lisäksi järjestössä työskentelee useita määräai-
kaisia työntekijöitä toiminnan kausiluonteen takia.  
Leirikeskus Koivuhaan ympärivuotisesta valvonnasta ja 
vuokrauksesta vastaavien henkilöiden työstä maksettiin 
korvaus. 

Helsingin toimistolla työskenteli vuoden 2019 lopussa 8 
henkilöä ja Hämeenlinnassa yksi. 

TALOUS
Järjestön talous perustui Lasten Päivän Säätiön ja Veik-
kauksen avustuksiin. Muina tulonlähteinä olivat asiakas-
maksut, leirikeskusten ulosmyyntituotot ja lahjoitukset. 

STEA yleisavustus 192 402 € 

STEA kohdennettu avustus 451 992 € 

Lasten Päivän Säätiön tuotto-osuus 540 000 € 

Kunta- ja muu yhteistyökumppanirahoitukset:  

• Hämeenlinna 21 000 € 

• Riihimäki 24 000 € 

• Oulu 10 000 € 

• Tampere 22 500 € 

Osuuskunta Tradeka ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön 
avustukset 25 000 € 

Auta mapuche-lasta -kampanja rahoitetaan kummia-
vustuksilla. Kummiavustukset 17 628 €



24

PARASTA LAPSILLE
Parasta Lapsille ry on 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Vahvistamme lapsiperheiden arjessa jaksa-
mista: järjestämme lapsille, nuorille ja lapsiperheille leirejä – aikaa ilolle ja yhdessäololle.  Kohderyhmäämme ovat pienit-
uloiset ja maahanmuuttajaperheet. 

Parasta Lapsille ry koostuu keskusjärjestöstä sekä noin kymmenestä paikallisyhdistyksestä ja toimintaryhmästä. Toimin-
ta perustuu vapaaehtoisuuteen, vuosittain toiminnassamme on noin 200 vapaaehtoista. Toiminnan rahoitus perustuu 
pääosin Lasten Päivän Säätiön ja Veikkauksen avustuksiin.  

Parasta Lapsille ry tekee yhteistyötä muiden lasten ja perheiden parissa toimivien järjestöjen, viranomaistahojen ja  
oppilaitosten kanssa sekä osallistuu kansainväliseen avustustoimintaan. 

Järjestöllä on kaksi omaa leirikeskusta, toisessa on myös leirikoulutoimintaa. Leirikeskuksia vuokrataan myös majoitus- ja 
juhlatiloiksi. 

Järjestön toiminta-ajatus ja arvot sitovat kaikkia toimintaan osallistuvia.  

 


