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Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuoje-
lujärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on lisätä 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa jaksamista 
sekä ehkäistä sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä. 
Järjestö toimii monikulttuurisuutta ja moniäänisyyttä 
vahvistaen. Erityisen huomion kohteena järjestön toi-
minnassa ovat heikommassa asemassa olevat lapset 
ja lapsiperheet.

Parasta Lapsille ry korostaa toiminnassaan YK:n Lap-
sen oikeuksien sopimuksen sitovuutta ja merkitystä 
lasten hyvinvoinnin edistämisessä. Tässä tarkoitukses-
sa järjestö toteuttaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
leiri- viikonloppu- ja kerhotoimintaa sekä kannustaa 
ja kouluttaa vapaaehtoisuuteen. 

Parasta Lapsille ry toimii yhteistyössä muiden lasten ja 
perheiden parissa toimivien järjestöjen, viranomais-
tahojen ja oppilaitosten kanssa, osallistuu kansainvä-

liseen avustustoimintaan sekä ylläpitää leiritoimintaa 
leirikeskuksissa. 

Parasta Lapsille ry:n toimintaa toteuttavat keskusjär-
jestö ja eri puolilla Suomea toimivat itsenäiset paikal-
lisyhdistykset. 

Järjestömme on seuraavien jäsen:
Lastensuojelun Keskusliitto, Lasten Päivän Säätiö, Raha- 
automaattiyhdistys, Soste ry, Suomen Pakolaisapu, 
YK-Liitto, Kansan Sivistystyön Liitto, Kehitysyhteistyön 
Palvelukeskus KEPA, Kansan Arkisto, Suomen köyhyy-
den vastainen verkosto, Rasmus ry, Väestöliitto, Oulun 
Setlementin Vares-verkosto ja Keski-Uudenmaan yhdis-
tysverkosto, Suomen leikki- ja lelumuseon ystävät ry.

Toiminnan rahoitus perustuu pääosin Lasten Päivän 
Säätiön ja Raha-automaattiyhdistyksen avustuksiin. 
Järjestön toiminta-ajatus ja arvot sitovat kaikkia toi-
mintaan osallistuvia. 

Lapsuuden kunnioittaminen
Toimintamme on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joista 
moni on kokenut elämässään pettymyksiä, pelkoa ja 
turvattomuutta. Annamme lapsille turvallisen yhtei-
sön, jossa häntä arvostetaan ja kunnioitetaan. 

Luotettavuus 
Kannamme toiminnassamme kokonaisvaltaisen vas-
tuun lapsista. 

1. PARASTA LAPSILLE RY

2. JÄRJESTÖN ARVOT

Avoimuus 
Avoimuus on kaiken perusta. Rakennamme järjes-
töömme ilmapiiriä, joka vie järjestöä eteenpäin.

Suvaitsevaisuus
Suvaitsevaisuus ei tarkoita kaiken hyväksymistä. Edel-
lytämme toiminnassa asiallisuutta ja erilaisuuden 
kunnioittamista.

Yhteisöllisyys 
Yhdessä toimiminen ilon ja hyvän olon ilmapiirissä luo 
Parasta Lapsille-hengen. 
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Tlinpäätöstä ja yhteenvetoa vuonna 2014

Vuoden 2014 aikana järjestössä arvioitiin toimin-
taa pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Sirpa Kermanin 
siirtyessä vuoden 2015 alussa eläkkeelle. Uutta toi-
minnanjohtajaa rekrytoitiin jo keväällä 2014. Lisäksi 
järjestössä käynnistettiin syksyllä 2014 perinteenke-
ruuprojekti tulevaa 70-vuotisjuhlavuotta silmällä pi-
täen.

Järjestön vanha valtuusto kokoontui keväällä viimeis-
tä kertaa. Uusi otti tehtävänsä vastaan järjestöväen 
päivien yhteydessä Pukkilassa. 

Myös hallitus vaihtui. Vanha hallitus kutsui vuoden 
viimeiseen kokoukseen mukaan myös uuden halli-
tuksen. Hallituksen vaihdoksen yhteydessä joitakin 
pitkäaikaisia Parasta Lapsille -aktiiveja jättäytyi pois 
ja uusia ihmisiä tuli mukaan.

Lasten, perheiden ja vapaaehtoistoiminta

Järjestön toiminta toteutui vuoden aikana suunnitel-
lun mukaisesti lasten, perheiden ja vapaaehtoistoi-
minnan osalta.

Uusiakin tuulia puhalsi: keväällä 2014 otettiin käyt-
töön ensimmäistä kertaa vapaaehtoisten koulutus-
polku ja lasten iltakerhotoimintaa Touhutiistaita pilo-
toitiin menestyksekkäästi Mellunmäessä Helsingissä.

Tapahtumia vuoden varrella

Parasta Lapsille osastojen puheenjohtajat kokoon-
tuivat tammikuussa Ouluun puheenjohtajapäiville. 
Puheenjohtajapäivillä keskusteltiin paikallisesta toi-
minnasta ja useasta osastosta nousi huoli aktiivisten 
järjestötoimijoiden puutteesta.

Järjestön osastotoiminnan kehittämisryhmä kokoon-
tui vuoden aikana neljä kertaa. Tapaamisissa suunni-
teltiin mm. syksyn 2014 järjestöväenpäiviä.

Vuoden 2014 teemana oli Iloa ja aikaa yhdessä ole-
miseen ja tekemiseen. Teema näkyi myös järjestö- 
väenpäivillä, jotka nimettiin Ilonkorjuujuhliksi. Järjes-
töväenpäiville Pukkilaan kokoontui valtuuston lisäksi 
iso joukko järjestöaktiiveja. Ohjelmassa oli lauantai-
na mm. Kakkuralli (Koivuhaasta kotoisin oleva haus-
ka tehtäväkilpailu), improvisaatioteatteri Snorkkelin 
esitys iltajuhlassa sekä Kodan vihkiäiset sunnuntaina. 
Pukkilan kodan nimeksi tuli Rimmilä.

Syksyllä lapsen oikeuksien päivänä 20.11. juhlittiin Pa-
rasta Lapsille ry:n maahanmuuttajatoiminnan 20-vuo-
tista taivalta Malmitalossa. Juhlissa oli puhumassa 
mm. RAY:n avustustoiminnan johtaja Sisko Seppä ja 
kaupunginvaltuutettu Nasima Razmyar. Juhlissa sai 
ensiesityksensä Parasta Lapsille – 20 vuotta ihminen 
ihmiselle -dokumentti.

Leirikoulu

Leirikouluviikkoja järjestettiin ennätysmäärä. Myös 
leirikoulutoimintaa ja sen sisältöjä kehitettiin edel-
leen vuonna 2014. Leirikoulu profiloitui yhä vahvem-
min ryhmäyttämisen ja seikkailukasvatuksen ideoiden 
pohjalta erä- ja seikkailupainotteiseksi.

Auta mapuchelasta -projekti

Ulkoministeriön myöntämällä kolmivuotisella apura-
halla turvataan Auta mapuchelasta -projektin jatku-
minen vuoteen 2016 asti. Alicia Perho vieraili Chilessä 
maaliskuussa 2014 järjestön edustajana.

3. ERITYISTÄ VUODEN TOIMINNASTA 
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4.1. VALTUUSTO

Parasta Lapsille ry:n ylin päättävä elin on kolmivuotis-
kaudeksi valittu valtuusto. Valtuuston varsinaiset jä-
senet henkilökohtaisine varajäsenineen ovat paikallis-
osastojen valitsemia henkilöitä. Valtuusto kokoontuu 
sääntömääräisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa, 
hyväksyy tulevan ja edellisen vuoden talouden ja toi-
minnan sekä valitsee kolmivuotiskaudeksi hallituk-
sen. Valtuusto kokoontuu huhtikuussa ja syyskuussa. 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuusto arvioi 
toimintaa ja laatii kehittämisehdotuksia. 

Vuoden 2014 kokoukset 
26.4. Väistyvän valtuuston viimeinen kokous.
Vuosikertomus ja tilinpäätös. 
Katsaus kuluneeseen kolmivuotiskauteen.

20.9. Uusi valtuusto koolla. Toimintasuunnitelma 
ja talousarvio. Toiminnasta koottujen palautteiden 
läpikäyminen. 

Valtuuston varsinaiset jäsenet –2014
Puheenjohtaja Marja-Liisa Reinikainen, varapuheenjohtaja 
Eija Kirsilä, Elina Valkonen, Seija Nyman, Mari Paasila, Tii-
na Salmijärvi, Sirpa Pesonen, Veli-Matti Hämäläinen, Lasse 
Rehvonen, Kaija Rajala, Maija-Liisa Tenhunen, Anu Kallio 
ja Lea Pikkarainen.

Valtuuston varajäsenet –2014
Armi Ahvenainen, Tuula Timonen, Tarja Niemi, Eija Lindell, 
Arja Riipinen, Pekka Tanskanen, Elina Kurki, Ida Botsch, Jen-
ni Turtiainen, Margit Tuovinen, Jani Alanen ja Milla-Jasmine 
Tenhunen. 

Valtuuston varsinaiset jäsenet 09/2014– 
Puheenjohtaja Ida Botsch, varapuheenjohtaja Elina Valko-
nen, Veli-Matti Hämäläinen, Anu Kallio, Eija Kirsilä, Seija 
Nyman, Mari Paasila, Sirpa Pesonen, Lea Pikkarainen, Kai-
ja Rajala, Mari Redkin, Lasse Rehvonen, Tiina Salmijärvi ja 
Maija-Liisa Tenhunen

Uuden valtuuston varajäsenet:
Ville Jämsen, Mika-Matti Karikko, Teijo Klemettilä, Timo 
Kuusijärvi, Elina Lehtimäki, Eija Lindell, Tarja Niemi, Emma 
Nyman, Jani Redkin, Marja-Liisa Reinikainen, Pekka Tans-
kanen, Milla-Jasmine Tenhunen, Tuula Timonen ja Margit 
Tuovinen.

4.2. HALLITUS 

Hallitus on valtuuston valitsema 6–8-jäseninen toi-
mielin, jonka valtuusto valitsee kolmeksi kalenteri-
vuodeksi. Hallituksen valinnassa huomioidaan osas-
tojen ehdotukset, alueellisuus ja asiantuntijuus. 
Hallituksen työskentelyä johtaa puheenjohtaja, joka 
on samalla Parasta Lapsille ry:n puheenjohtaja. Halli-
tuksen tehtävänä on hoitaa järjestön asioita sääntö-
jen ja valtuuston päätösten mukaisesti. Tarvittaessa 
hallitus voi perustaa toimintansa tueksi työryhmiä. 
Toimintavuotena kokoontui myös osastotyöryhmä. 

Vuoden 2014 kokoukset 
18.1.
22.3.
10.5.
7.6.
6.9.
18.10.
22.11.

Hallituksen varsinaiset jäsenet: 
Puheenjohtaja Ossi Merisalo, varapuheenjohtaja Pirjo Sill-
man, Seppo Bruun, Tiina Marin, Anne Mäki, Sirpa Kovalai-
nen, Reija Kangasluoma ja Riku Välitalo.

Hallituksen varajäsenet:
Vuokko Piiponniemi, Pauli Ojakangas, Raimo Markus, Pirjo 
Salmi, Olli Aho ja Armi Ahvenainen.

4. HALLINTO 
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Parasta Lapsille -järjestön muodostavat ja toimintaa 
toteuttavat keskusjärjestön lisäksi eri puolilla Suo-
mea toimivat itsenäiset paikallisosastot. Paikallista 
toimintaa on tällä hetkellä Haukiputaalla, Kajaanissa, 
Kotkassa, Lappeenrannassa, Nokialla, Oulussa, Pie-
tarsaaressa, PK-seudulla, Raahessa, Tampereella ja 
Vaasassa.

Yhdistykset kuuluvat jäseninä Parasta Lapsille ry:hyn, 
jonka tehtävänä on huolehtia valtakunnallisen RAY-ra-
hoitteisen toiminnan toteutumisesta sekä paikallisen 
näkyvyyden lisäämisestä. 

Paikallista toimintaa:

Haukipudas
- 3 lasten leiriä 
- 1 päiväleiri 
- lasten kevätjuhla
- edustaja hallituksessa 1, varajäsen valtuustossa

Kajaani
- jäsenmäärä 40
- toimikunnan jäseniä 8+2 varajäsentä
- lasten leiri
- 40-vuotisjuhla marraskuussa
- edustajat Parasta Lapsille ry:n hallituksessa 0+2, 

valtuustossa 1+1, osastotyöryhmässä 1
- kummilapsi
- leirityöryhmä

Karhula (Kotka) 
- jäsenmäärä 10
- toimikunnan jäseniä 3+1
- lasten leiri
- tapahtumia: Talvirieha, 2 Discoa,  

Suber Sunnuntai, Lapsen oikeuksien päivä,  
Koko perheen pikkujoulut

- retki: Linnanmäelle Lasten Päivä -tapahtumaan 
- edustajat Parasta Lapsille ry:n hallituksessa 1+1,  

valtuustossa 1+1 ja osastotyöryhmässä 2

Lappeenranta 
- jäsenmäärä 29 
- toimikunnan jäseniä 8 

- työillat kuukauden 1. ja 3. maanantai
- lapsiperheiden viikonloppuryhmä yhteistyössä 

päiväryhmä Pirpanan kanssa 3 viikonloppua
- perhekahvilatoiminta yhdessä Etelä-Karjalan 

perhetyön kehittämisyhdistyksen ja MLL:n kanssa 
- joulumyyjäiset Lauritsalan koululla
- edustajat Parasta Lapsille ry:n hallituksessa,  

valtuustossa 2 ja osastotyöryhmässä 2

Nokia 
- edustajat Parasta Lapsille valtuustossa 1+1

Pateniemi (Oulu)  
- jäsenmäärä 47 
- toimikunnan jäseniä 7 
- 4 lasten leiriä 
- lapsiperheiden iltaryhmä
- Pateniemen osaston 60-vuotisjuhla  

puheenjohtajapäivien yhteydessä, teatteriesitys 
ja syysretki Ainolanpuistoon ja Pohjois-Pohjan-
maan museoon

- leirityöryhmä
- kummilapsi
- edustajat Parasta Lapsille ry:n valtuustossa 2+1

Pietarsaari 
- jäsenmäärä 84 
- toimikunnan jäseniä 7+1 
- käsityöiltoja 3 
- tapahtumia: siivoustalkoot Hilperissä ja avoimet 

ovet Hilperissä 
- lasten päiväleiri 4 vkoa
- pikkulasten joulujuhlat 
- edustajat Parasta Lapsille ry:n valtuustossa 3+3
- osaston kiitostilaisuus

PK-seutu
- jäsenmäärä 37
- toimikunnan jäseniä 5
- tapahtumia: vapaaehtoisilta, ravintolapäivä, kirp-

putoripäivä, uusien vapaaehtoisten ilta ja vapaa-
ehtoisten pikkujoulut

- kummilapsi
- edustajat Parasta Lapsille ry:n valtuustossa 1+1 ja 

osastotyöryhmässä

5. OSASTOTOIMINTA 
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Raahe
- valtuusto 1+1

Tampere 
- jäsenmäärä 25 
- toimikunnan jäseniä 6 
- 2 lasten leiriä 
- 1 perheleiri 
- lasten viikonloppuryhmä, 6 viikonloppua
- lapsiperheiden vauvaryhmä 
- lapsiperheiden iltaryhmä
- koulutustilaisuus vapaaehtoisille
- LOP-juhliin osallistuminen
- edustajat hallituksessa 1+1, valtuustossa 1+1 ja 

osastotyöryhmässä 2

Vaasa 
- edustaja Parasta Lapsille ry:n hallituksessa  

ja valtuustossa 

Yhdistysten puheenjohtajien perinteinen tapaaminen 
oli Oulussa 26.–27.1.2014 (kuva viereisellä sivulla).
 
Puheenjohtajille toimitettiin vuoden aikana kolme ns. 
puheenjohtajapostia. 

Parasta Lapsille ry on avustanut osastojen toimintaa 
vuoden 2014 aikana 12 983,77 eurolla. Tuettua toi-
mintaa on ollut lasten leiritoiminta erillisen selvityk-
sen mukaan, vapaaehtoiskoulutuksen luennoitsijan 
kulut, osastojen perhetoiminnan tapahtumat, osasto-
jen tiedotuskulut ja aktiivijäsenten kiitostapaamiset.

Parasta Lapsille valtuusto myönsi syyskuun kokouk-
sessaan järjestön kultaisen ansiomerkin Tauno Mä-
kiselle pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta 
Pietarsaaren osaston päiväleireillä ja Hilperin talkoo-
laisena.

VAAsA

kArHuLA

tAmPere

NokiA

PukkiLA

koiVuHAkA

kAJAANi

PietArsAAri

rAAHe

HAukiPuDAs

LAPPeeNrANtA

Pk-seutu

PAteNiemi
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6.2. REKRYTOINTITILAISUUKSIEN 
JÄRJESTÄMINEN JA REKRYTOINTI-
TILAISUUKSIIN OSALLISTUMINEN:

• 31.1.2014 Vapaaehtoistoiminnan peruskoulu-
tuksen aloitusilta, Cooperin kulma, Järvenpää

• 6.2.2014 Anna aikaa – tapahtuma, Caisa, Hel-
sinki

• 10.2.2014 Info nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaa-
jaopiskelijoille, Järvenpään Seurakuntaopisto, 
Järvenpää

• 11.2.2014 Vapaaehtoistoiminnan peruskoulu-
tus, vapaaehtoinen lapsi ja nuorisotyön moduu-
li, Vanha Sahan koulu, Järvenpää

• 13.3.2014 Vapaaehtoistoiminnan peruskoulu-
tus, päätösjuhla + pikadeitit, Seurakuntasali, 
Järvenpää

• 2.4.2014 Infoilta uusille vapaaehtoisille, Kump-
panuuskeskus, Oulu

• 6.5.2014 Infoilta uusille vapaaehtoisille, Kump-
panuuskeskus, Oulu

6.3. KOULUTUKSET 

Parasta Lapsille -koulutukset antavat vapaaehtoisille 
eväitä toimia ohjaajina leireillä ja muussa toiminnas-
sa. Peruskoulutuksissa käydään läpi mm. järjestön 
arvot, leirikäytäntöjä sekä turvallisuusasioita. Lisä-
koulutukset rakentuvat aina tietyn teeman ympärille.

tuLe  
VAPAAeHtoiseksi

Huom! mYÖs  

mAAHANmuuttAJiLLe :)

6. VAPAAEHTOISTOIMINTA 2014

6.1. VAPAAEHTOSTOIMINNAN  
KEHITTÄMISTAVOITTEET JA MITÄ TEHTIIN

1. Vapaaehtoisten koulutuksen tueksi otetaan Pa-
rasta Lapsille ”Koulutuspolku”-esite ja vapaaeh-
toisten koulutusta kehitetään edelleen vapaaeh-
toisten tarpeiden/toiveiden pohjalta.

 Parasta Lapsille -koulutuspolku otettiin käyttöön. 
Koulutuspolku koostuu sekä peruskoulutuksista 
että erilaisista ja ja eri aihepiirejä käsittelevistä li-
säkoulutuksista. Peruskoulutus on pakollinen toi-
mintaan tuleville vapaaehtoisille. Lisäkoulutukset 
ovat valikoituneet vapaaehtoisten tarpeiden ja 
toiveiden mukaisesti. 

 Koulutuspolku sai paljon positiivista palautetta va-
paaehtoisilta ja vapaaehtoiset osallistuivat koulu-
tuksiin mielellään.

2. Rekrytoidaan lisää maahanmuuttajataustaisia va-
paaehtoisia mukaan toimintaan, koska he toisivat 
toimintaan uusia sisältöjä ja kielitaitoa. Tätä aja-
tellen tarvitaan uudenlaista koulutusta ja markki-
nointia.

 Maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoisia varten 
tehtiin selkokielinen vapaaehtoismainos/esite. 
Esitettä toimitettiin sellaisiin paikkoihin, joissa se 
tavoittaisi kohderyhmän.

 Maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoisia rekrytoi-
tiin mukaan koulutuksiin, mutta haasteeksi nousi 
riittämätön suomen kielen taito. Mikäli kielitaidon 
puute estää peruskoulutuksen sisällön ymmärtä-
misen, toimintaan syntyy turvallisuusriski.
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Leiriohjaajien peruskoulutuksia järjestettiin suunni-
tellusta poiketen kaksi ylimääräistä. Näin turvattiin 
myös myöhemmin mukaan tulleille vapaaehtoisille 
samat lähtökohdat toimintaan tulemiselle. 

Vapaaehtoisten toivomia lisäkoulutuksia järjestettiin 
aiempaa enemmän. ”Luonto ja liikunta” -koulutusvii-
konloppu peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Valtakunnalliset koulutukset

• 11.1.2014 Vantaa: Inkun Ideapaja – kädentaito-
koulutus 12 hlöä

• 8.2.2014 Vantaa: Inkun Ideapaja – kädentaito-
koulutus (peruttu)

• 9.2.2014 Helsinki: toimisto – leiriohjaajien  
peruskoulutus 7 hlöä

• 1.2.2014 Helsinki: Hotelli Arthur – Monikulttuu-
risia arkipäivän kohtaamisia -koulutus (6 h)  
14 hlöä

• 10.3.2014 Helsinki: Pasilan asukastalo –Haas-
teelliset tilanteet lasten, nuorten ja lapsiperhei-
den toiminnassa – miten toimin? (3 h) 10 hlöä

• 20.3.2014 Helsinki: Allianssi-talo – Tarja Santa-
lahti: Seksuaalisuuden portaat (3h) 12 hlöä

• 29.3.2014 Helsinki: Hotel Arthur – leiriohjaajien 
peruskoulutus (6 h) 14 hlöä

• 12.4.2014 Tampere, kansalaistoiminnankeskus 
Puisto: leiriohjaajien peruskoulutus (6 h)  13 
hlöä

• 22.4.2014 Helsinki: Pasilan asukastalo – Haas-
teelliset tilanteet lasten, nuorten ja lapsiperhei-
den toiminnassa – miten toimin? (3 h) 11 hlöä

• 24.4.2014 Helsinki: Allianssi-talo – Tarja Santa-
lahti: Aggression portaat (3h) 17 hlöä

• 6.5.2014 Helsinki: Pienet la pset (2–4 v) toimin-
nassa 14 hlöä

• 8.5.2014 Oulu: Kestävän Kehityksen talo  
– Luontoleikit 15 hlöä

• 14.5.2014 Helsinki: PL toimisto -Pelit ja leikit  
– koulutus (3h)  9 hlöä

• 16.-18.5.2014 Virrat: Pukkilan ohjaajien koulu-
tus 31 hlöä

• 24.-25.5.2014 Haukipudas: Koivuhaan ohjaajien 
koulutus 31 hlöä

• 27.5.2014 Pietarsaari: Hilperin ohjaajien koulu-
tus 8 hlöä

Koulutuksiin osallistui yhteensä 205 henkilöä. Lisäksi 
järjestettiin neljä erillistä perehdytystä vapaaehtoisil-
le, jotka eivät pystyneet osallistumaan koulutuspäi-
viin. Näihin osallistui seitsemän henkilöä.
 
Muut tapaamiset:

• Leirikeskus Koivuhaan ohjaajien kiitossauna- 
iltaan 6.8.2014 osallistui 15 henkilöä.

• Vapaaehtoisten Sadonkorjuujuhlaan Espoon 
Haltiassa 7.9.2014 osallistui 20 henkilöä.

6.4. TOIMINNAN LAAJUUS

Vuoden 2014 lasten ja perheiden leiri-, viikonloppu- 
ja iltaryhmätoimintaan osallistui 156 vapaaehtoista.

Alle 18-v. ohjaajaharjoittelijoita oli 15, heistä 13 uut-
ta. Osastojen kautta tuli 30 leiriohjaajaa. Opiskelijoita 
vapaaehtoisista oli 13.

Tämän lisäksi oli noin 131 yhteydenottoa, jotka eivät 
johtaneet vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoisrekisteris-
sä oli 680 henkilöä.

6.5. ALUETYÖNTEKIJÄT VAPAAEHTOISTEN 
REKRYTOINNIN JA LEIRIMARKKINOINNIN 
TUKENA

Vuonna 2014 Parasta Lapsille -järjestöön palkattiin 
helmi–toukokuun ajaksi kaksi aluetyöntekijää: etelän 
aluetyöntekijä (Monika Niskanen) ja Oulun seudulle 
(Anni Lahti). Aluetyöntekijöiden työtehtäviin kuului-
vat mm. yhteydenotot järjestöihin, viranomaisiin ja 
oppilaitoksiin sekä erilaisiin rekrytointitapahtumiin 
osallistuminen. Lisäksi Oulun seudun työntekijän teh-
tävänä oli vastata leirikeskus Koivuhaan leirien täytty-
misestä ja vapaaehtoisten hankinnasta.

Vapaaehtoisia Pukkilan koulutusviikonlopussa.

81 kokenutta

38 miestä

118 naista

75 uutta 
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8.1.2015

LUMITÄHTI-TALVILEIRI 

Hei lapsi ja vanhempi!

Parasta Lapsille Tampereen osaston talvileiri järjestetään Pukkilan lomakeskuksessa  

Virroilla 23.2–28.2.2015 (maanantai–lauantai). Ohjelmassa on ulkoilua, pelaamista,  

askartelua, retkeilyä ja mukavaa yhdessäoloa.  

Leiri on tarkoitettu 8–11-vuotiaille lapsille.

Toiminnan rahoittajan RAY:n vaatimuksesta voimme hyväksyä leirille vain sellaisia lapsia,  

joilla on sosiaalisista tai taloudellisista syistä johtuvat perustelut talvileirin tarpeelle.  

On siis erittäin tärkeää, että leirihakemuksessa huoltaja esittää em. perustelut.  

Hakemuksia, joista perustelut puuttuvat, ei voida käsitellä.

 
Hakulomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti myös internet-sivuilla:  

www.parastalapsille.fi. 

Hakemus on palautettava 31.1. mennessä. Jos leiristä tai valintakriteereistä 

on kysyttävää, voit soittaa numeroon: 040 864 4903 iltaisin. 

Puhelimeen vastaa Taru tai Veli-Matti.

Talvisin terveisin!

Taru Kuusinen 

Veli-Matti Hämäläinen

PARASTA LAPSILLE  

TAMPEREEN OSASTO RY

 

TALVILEIRI
Lomakeskus PukkiLassa VirroiLLa 23.–28.2.2015

8–11 V

HIIHTOLOMALLA 
LEIRITUNNELMIIN!

HINNAT 
Ensimmäinen lapsi 70 €

Sisarus 57,50 €
Kuljetus Tampereelta 25 €

(sis. ruoat, majoituksen,  
ohjelman sekä  

tapaturmavakuutuksen)

Leirin järjestää Parasta  
Lapsille Tampereen osasto ry

HAkU pÄÄTTyy 31.1.2015

LUMITÄHTI

Täytä hakemus: www.parastalapsille.fi

Parasta Lapsille ry

LEIRIKESKUS KOIVUHAASSA HAUKIPUTAALLA 2015

LEIRIKESKUS KOIVUHAASSA HAUKIPUTAALLA 2015

KESÄLEIRIT

Päiväleiri: 50 €, kuljetus: n. 25 €Yöleirit (5 vrk) 65 €, sisarus 52,50 €.Taikametsä-leiri (4 vrk) 52 €, sisarus 42 €Tiedustelut: Oulun seudun aluetyöntekijä p. 050 337 0626
Lisäti etoja + täytä leirihakemus:www.parastalapsille.fi 

LEIRIKESKUS KOIVUHAASSA HAUKIPUTAALLA

Päiväleiri: 50 €, kuljetus: n. 25 €

LASTEN PÄIVÄLEIRI 1.–5.6. Puuhaleiri 6–9 v 
LASTEN LEIRIT7.–12.6. Saduntaikaa 7–9 v 14.–18.6. Taikametsä 9–11 v 22.–27.6. Lasten leiri, 8–12 v 5.–10.7. Aarreleiri 10–12 v12.–17.7. Tarinaleiri 9–11 v 26.7.–31.8. Intiaanikesä 7–9 v

NUORTEN LEIRIT28.6.–3.7. Tarua ja todellisuutta 11–13 v19.–24.7. Seikkailuleiri 13–15 v

LEIRIKESKUS KOIVUHAASSA HAUKIPUTAALLA 2015

LEIRIKESKUS KOIVUHAASSA HAUKIPUTAALLA
LASTEN PÄIVÄLEIRI 

28.6.–3.7. Tarua ja todellisuutta 11–13 v

Päiväleiri: 50 €, kuljetus: n. 25 €Yöleirit (5 vrk) 65 €, sisarus 52,50 €.Taikametsä-leiri (4 vrk) 52 €, sisarus 42 €Tiedustelut: Oulun seudun aluetyöntekijä p. 050 337 0626
Lisäti etoja + täytä leirihakemus:www.parastalapsille.fi 

Päiväleiri: 50 €, kuljetus: n. 25 €

Lautapelikerho
joka toinen sunnuntai klo 13–15 

Tutun tuvassa!

su 14.9.
su 28.9.
su 12.10.
su 26.10.
su 9.11.
su 23.11.
su 7.12.

Tervetuloa  
mukaan pelailemaan!

Parasta LaPsiLLe KaJaaNiN OsastO ry

Kerho on tarkoitettu  
8–12-vuotiaille,  

myös vanhemmat  
ovat tervetulleita! 

 Luonto- ja eräpainotteinen leirikoulu Helvetinjärven kansallispuiston upeissa maisemissa
 Nykyaikainen leirikeskus järven rannalla, pihapiirissä mm. rantasauna sekä yöpymiseen sopiva iso kota Oman kotikeittiön herkulliset ruoat
 Tekemistä seikkailukasvatuksen periaatteella: melontaa, kullanhuuhdontaa, jousiammuntaa, yövaellusta,  leirinuotiohetkiä, temppurataa, erätaitoja... te päätätte!

Pouruntie 1242, 34870 VisuvesiLeirikoulut/Markku Teräs 045 896 2766

www.lomakeskuspukkila.fi

NYT MYÖS TALVILEIRIKOULU!

Parasta Lapsille  Pääkaupunkiseudun osasto ry

VILA
POP UP  
-KAH

...vastapaistettuja vohveleita,  toasteja ja palanpainiketta, ilmapalloja sekä tietoa toiminnasta....

VOHVELIRAUDAT  
KUUMINA

KLO17.5. 11–15(TAI NIIN KAUAN KUIN TAIKINAA RIITTÄÄ)

TERVETULOA 
HERKUTTELEMAAN!

SIJAINTI: VILPPULANTIE 2, SISÄPIHA, MALMI

MAHDOLLINEN TUOTTO 
KÄYTETÄÄN LASTEN-

SUOJELUTYÖHÖN.

PS. Käytäthän käteistä!

7. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Yhteiskunnallinen viestintäympäristö on muuttunut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana vauhdilla. Vuo-
den 2014 aikana järjestössä otettiin muutosta kiinni ja 
vuoden lopulla oltiin jo vahvasti 2010-luvulla ulkoisen 
viestinnän osalta. Uusia työkaluja on otettu käyttöön, 
markkinointia on siirretty tai laajennettu sinne, missä 
se on kustannustehokasta ja myös viestinnän tehok-
kuuden mittaamista on tehty systemaattisemmin.

7.1. UUTTA JÄRJESTÖN VIESTINNÄSSÄ 2014

Markkinointikalenteri

Syksyllä 2013 käyttöönotettua markkinointikalenteria 
on nyt ylläpidetty vuoden verran. Exceliin on doku-
mentoitu vuoden 2014 viestintä ja markkinointi  so-
me-postauksista lehti-ilmoituksiin ja painotuotteisiin. 
Vuoden 2014 lopulla järjestön viestinnästä ja mark-
kinointikuluista on siis tehty tavallaan kokonaisselvi-
tys, jonka pohjalta tulevia vuosia rakennetaan. Myös 
osastoille tehty markkinointi on dokumentoitu.

Verkkosivu-uudistus syksyllä 2014

Vuonna 2014 elettiin verkkosivujen kanssa välivai-
hetta: vanhat sivut alkoivat olla tiensä päässä. Lop-
pukesästä 2014 valittiin uusien sivujen tekijäksi Ke-
hätieto Oy. Sivuja rakennettiin ja sisältöjä syötettiin 
jo loppuvuodesta, mutta sivujen julkaisu lykkääntyi 
helmikuulle 2015. Uudistuksen myötä hosting  siirret-
tiin Elisalta Kehätieto Oy:lle. Kehätieto myös ylläpitää 
uusien sivujen tekniikkaa. Tarvittaessa sivut sekä nii-
den ylläpito voidaan siirtää toiselle taholle.

Uudet sivut ovat teknisesti, sisällöllisesti sekä visuaa-
lisesti nykyaikaiset. Sivut ovat responsiiviset, nopeat 
päivittää ja ne hakukoneoptimoidaan. Uusina asioina 
sivuille tuli blogi, tapahtumat ja etusivulle mainospai-
kat omille nostoille.

Osastojen kotisivut
Vuoden 2014 aikana otettiin haltuun hajallaan sijait-
sevia ja päivittämättömiä osastosivuja ja ajettiin niitä 

alas. Domaineista tehtiin väliaikaisesti ohjaus Parasta 
Lapsille -sivujen osastokohtaisille sivuille.

Verkkosivuuudistuksen yhteydessä aktiivisille osas-
toille tehtiin omat sivunsa. Nämä minisivustot ovat 
sukunäköisiä sekä pääsivuston että toistensa kanssa, 
mutta ovat todellisuudessa täysin itsenäisiä. Samalla 
mahdollistettiin osastojen riippumattomuus: osastot 
voivat jatkossa itse päivittää sivujaan.

7.2. TIEDOTUS, SOME JA VERKKOMAINONTA

Tiedotus verkkosivujen kautta

Järjestön verkkosivut olivat edelleen ulkoisen viestin-
nän tärkein viestintäkanava. Viestimme ajankohtaiset 
asiat pääasiassa omilla sivuillamme.

Verkkosivujemme sisältö jakautui kahtia: 
 – pysyvä materiaali (esim. lasten toiminta) 
 – vaihtuva sisältö (ajankohtaista).

Tiedotimme vuonna 2014 toiminnastamme verkkosi-
vuillamme vähintään viikoittain. Lisäksi markkinoim-
me toimintaamme verkko- ja printtikanavissa, joista 
linkitimme lisätietoihin verkkosivuillemme.

Järjestön uudet verkkosivut ovat  
responsiiviset: ne mukautuvat  
kävijän päätelaitteen mukaan.  
Yllä tietokoneen selainnäkymä, 
vieressä mobiilinäkymä.
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teriaalien (mm. oppaat) uusimista jatkettiin. Myös 
paikallisosastoille tehtiin viitisenkymmentä paino-
tuotetta ja lisäksi mm. Facebook-mainoksia.

Verkko- ja printtimainonta tukevat hyvin toisiaan.  
Usein samasta asiasta tehdäänkin yhtä aikaa sekä 
A4-juliste sekä Facebook-mainos. On huomattava, 
että medioissa on isoja kanavakohtaisia eroja eli vies-
tit on aina muokattava median mukaan.

7.4. PUKKILAN LEIRIKOULUMARKKINOINTI

Pukkilan myyntiä ja markkinointia hoidettiin sekä 
henkilökohtaisesti (leirikouluvastaava Markku Teräs) 
että verkossa (viestintävastaava Marjukka Kähönen)
Pukkilan leirikoulujen osalta lopetettiin vuonna 2014 
kaikki lehtimainonta lukuunottamatta Leirikouluyh-
distyksen lehteä.

Leirikoulua ja verkkosivustoa markkinoidaan pääosin 
verkossa: Google Adwords -mainonnan, Parasta Lap-
sille -sivujen, Luokkis.com-nettiportaalin, Lyke-palve-
lun sekä Leirikoululähettiläs- sekä Virtojen matkailu 
-sivutojen kautta. 

Keväällä 2014 Pukkilan palveluita markkinoitiin myös 
yrityksille esim. Nynne tulee -messuilla. Leirikouluja 
markkinoitiin peruskouluille myös 45 minuuttia seik-
kailua -kampanjan avulla.

7.5. VIESTINNÄN MITTAAMINEN

Järjestö on ottanut ison harppauksen viestinnän mit-
taamisessa. Verkkoviestinnän puolella saamme vähi-
tellen kävijädataa kaikista verkkosivuistamme Google 
Analyticsin avulla. Lisäksi seuraamme kävijäliikennet-
tämme myös Facebook- ja Twitter-tileissä. Myös jo-
kaiselta toimintaan tulevalta kysytään, mitä kautta on 
järjestöstämme kuullut, nyt myös leirikoulupuolella.

Vuoden 2014 aikana viestinnässä on siis tehty pohja-
työ tuleville vuosille. Jatkossa on mahdollista käyttää 
jo kerättyä dataa viestinnän ja markkinoinnin teke-
miseen. Isona muutoksena vanhaan voidaan sanoa 
myös käytänteiden muuttumisen: kerättyä dataa 
hyödynnetään järjestössä nyt myös viestinnässä ja 
markkinoinnissa. 

7.6. SISÄINEN VIESTINTÄ

Osastoihin ja vapaaehtoisiin pidettiin yhteyttä eri ka-
navia pitkin: Tartu toimeen -kirjeellä (4/vuosi), puhe-
limella, tekstiviesteillä, sähköpostilla sekä Facebookin 
kautta. Sisäinen viestintä oli toimistosta lähetettävi-
en tiedotteita ja viestejä lukuunottamatta useimmi-
ten henkilökohtaista, kahden tai muutaman ihmisen 
välistä. Viestintäasioista lähetettiin osastoille vuoden 
aikana kolme sähköpostitiedotetta.

Sosiaalinen media
Parasta Lapsille ry:n tärkein sosiaalisen median kana-
va oli vuonna 2014 edelleen Facebook. 31.12.2014 
sivullamme oli 1563 seuraajaa. Facebook on näppärä 
kanava järjestön toiminnan markkinointiin sekä yh-
teydenpitoon vapaaehtoisten kanssa.

Kakkoskanavaksemme nousi syksyllä Twitter. Vuoden 
lopussa meillä oli 350 seuraajaa. Twitter on järjestöil-
le hyvä yhteiskunnallisen keskustelun ja verkostoitu-
misen foorumi. Tavoitteena on rakentaa vähitellen 
tälle keskustelulle väylä, mikäli sellaista jatkossa 
tarvitaan. Lisäksi myös toimiston henkilökuntaa on 
Twitterissä viestimässä omalla persoonallaan myös 
järjestön asioita.

Loimme vuoden 2014 aikana tilit myös Instagramiin, 
Google+:aan, Youtubeen sekä LinkedIniin. Näitä ka-
navia päivitetään vain harvakseltaan. Mukana on 
kuitenkin oltava näissäkin verkkonäkyvyyden takia. 
Järjestö jatkoi edelleen markkinointia myös yhteis-
työtahojen foorumeissa, mm. Kesäleiri.fi-sivuilla ja 
Sosten Toimintasuomessa. Varsinkin leiripuolella 
nämä ovat toimivia markkinointikanavia.

Google Adwords ja SEO

Google-mainonnan yhteistyökumppania vaihdettiin 
kilpailutuksen kautta kesällä 2014. Heti syksyllä pilo-
toimme yhdessä leirikoulukampanjan, joka toi pal-
jon yhteydenottoja Googlesta. Teimme muutenkin 
yhteistyötä verkkonäkyvyyteemme liittyen: konsul-
toimme heitä myös mm. some-näkyvyydessä sekä 
hakukoneoptimoinnissa (SEO).

7.3. PERINTEISET KANAVAT: PRINTTI

Verkkomarkkinointi ei ole korvannut printtiä. Edel-
leen tuotamme mainoksia, julisteita ja muuta mate-
riaalia kuten ennenkin, mutta ostamme maksullista 
mainontaa harkitummin. Toimintakalenteri, esitteet, 
julisteet sekä mainokset paikallislehdissä tavoittavat 
edelleen monia kohderyhmiämme.

Toimiston ja leirikoulun markkinointiin 2014 tehtiin 
satoja mainoksia, rollupeja ja esitteitä. Järjestön ma-
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Toiminnan tavoitteena on 
- yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen
- vanhemmille yhteinen aika lasten kanssa ja  

mahdollisuus tutustua toisiin vanhempiin
- lapsille aikuisen antamaa aikaa ja huomiota
- vanhempien jaksamisen vahvistaminen
- tavoitteellinen ja suunniteltu toiminta.

8. VALTAKUNNALLINEN MONIKULTTUURINEN  
LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN TOIMINTA

Toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat pieni-
tuloiset ja maahanmuuttajataustaiset lapsiperheet. 
Lasten ja lapsiperheiden toiminta on valtakunnallis-
ta ja sitä toteutetaan yhteistyössä paikallisosastojen, 
kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Käytän-
nön toteutuksesta huolehtivat Parasta Lapsille ry:n 
vapaaehtoiset.

8.1. LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA 2014

Lasten ja nuorten leiri- ja viikonlopputoiminta

Määrätavoitteet

Lomakeskus Pukkila:  
talvileiri 25–30 lasta 
kesäleirit 30–35 lasta 
nuorten leiri 25–30 nuorta 
viikonlopputoiminnan ryhmä 15–20 lasta

Leirikeskus Koivuhaka: 
päiväleiri 20–25 lasta 
kesäleirit 30–35 lasta 
nuorten leirit 25–30 nuorta

Lomakoti Kotoranta: 
kesäleirit 30–35 lasta 
viikonlopputoiminnan ryhmät 15–20 lasta

Parasta Lapsille ry:n omissa loma- ja leirikeskuksissa 
lasten ja nuorten leirejä sekä lasten viikonlopputoi-
mintaa järjestivät keskusjärjestö, Haukiputaan, Ka-
jaanin, Pateniemen ja Tampereen paikallisosastot. 
Muissa loma- ja leiripaikoissa lasten leirejä sekä las-
ten viikonlopputoimintaa järjestivät keskusjärjestö, 
Karhulan ja Pietarsaaren paikallisosastot. 

Toiminta omissa loma- ja leirikeskuksissa:

Tavoite Toteutunut  
1 talvileiri  1 talvileiri (2013: 1 talvileiri)
12 kesäleiriä 12 kesäleiriä (2013: 12 kesäleiriä)
1 päiväleiri 1 päiväleiri (2013: 1 päiväleiri)
2 lasten viikonloppu- 2 lasten viikonloppuryhmää
ryhmää (2013: 1 ryhmä)

Toiminta muissa loma- ja leirikeskuksissa:

Tavoite Toteutunut  
3 kesäleiriä 3 kesäleiriä (2013: 3 kesäleiriä)
2 lasten viikonloppu- 2 lasten viikonloppuryhmää
ryhmää (2013: 2 ryhmää)

Toiminta osastopaikkakunnilla/Kotka, Pietarsaari:

Tavoite Toteutunut  
2 kesäleiriä 1 kesäleiri (2013: 2 kesäleiriä)
1 päiväleiri 1 päiväleiri (2013: 1 päiväleiri)
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Toteutunut toiminta
Hakemusten määrä / kpl 
580 (2013: 595, 2012: 537)
Hyväksyttyjen hakemusten määrä 
578 (2013: 581, 2012: 528)
Hylättyjen hakijoiden määrä 
35 (2013: 27, 2012: 28)
Hakijoiden määrä (hlöä) 
737 (2013: 763, 2012: 700)
Valintakriteerit täyttävien määrä/hyväksytyt  
(sis.peruuttaneet, jonottavat) 
705 (2013: 736, 2012: 672)
Leireillä ja viikonlopputoiminnassa olleet 
559 (2013: 566, 2012: 530)
Viikonlopputoiminta, lapset 
Hakemusten määrä 90, hakijoita 113 hlöä,  
osallistui 84 hlöä. 
(2013: Hakemusten määrä 74, hakijoita 105 hlöä, osallistui 68 hlöä) 
(2012: Hakemusten määrä 67, hakijoita 96 hlöä, osallistui 64 hlöä)

Leiritoiminta, lapset ja nuoret  
Hakemusten määrä 490, hakijoita 624,  
osallistui 475 hlöä.
(2013: Hakemusten määrä 521, hakijoita 658 hlöä, osallistui 498 hlöä)
(2012: Hakemusten määrä 470, hakijoita 604 hlöä, osallistui 466 hlöä)

Peruneet (hyväksytyistä hakijoista) 
131 (2013: 125, 2012: 112)
Perumisen osuus: 19 %   
(2013: 17 %, 2012: 16,7 %). 

Peruutusten syitä olivat mm. ”perheloma ja lapsen 
leiri osuvat päällekkäin, ei uskalla lähteä, reissussa, 
ongelmia isän kanssa, isän häirintä, väärinkäsitys, 
nielurisaleikkaus, ei saapunut leirille, lähtee kalas-
tamaan, ajankohta ei sopinutkaan, kyynärluu poikki, 
leikkaus, ei halua leirille, päällekkäisyys, Pukkila liian 
kaukana, ei lomaa, vastaus tullut liian myöhään, mui-
ta suunnitelmia, isän tapaamiset päällekkäin viikon-
loppujen kanssa, lapsella paniikinomainen olo leirille 
lähdöstä…”

Jos lapsen tai nuoren peruutus tapahtui ennen leirin 
tai viikonlopputoiminnan alkamista, peruutuspaikkaa 
tarjottiin (mahdollisessa) jonossa oleville hakijoille.

Peruneiden määrä on suhteellisesti suurin koskien 
kesän loppupuolen leirejä. Eniten osallistujien pe-
ruutuksia (>10) vastaanotettiin heinäkuussa järjestet-
tyjen Tampereen, Pateniemen ja Haukiputaan osasto-
jen kesäleirejä koskien.

Hakijoista 49 % ei ole ollut aiemmin Parasta Lapsille 
ry:n toiminnassa. (2013: 55 %, 2012: 52 %)

Ilman leiriä tai viikonloppuryhmän paikkaa jääneet / 
jonoon jääneet
15 (2013: 45, 2012: 30)

Hoitovuorokaudet
Parasta Lapsille ry:n omat lomakeskukset:
Pukkila (ei sisällä viikonloppuryhmiä)

2014 Tavoite Toteutuma
lapset hvrk lapset hvrk

Yht: 117 585 92 458

2013 Tavoite Toteutuma
lapset hvrk lapset hvrk

Yht: 149 743 146 726

Koivuhaka
2014 Tavoite Toteutuma

lapset hvrk/hpv lapset hvrk/hpv

Yht: 266 1058/113 246 1051/114

2013 Tavoite Toteutuma
lapset hvrk/hpv lapset hvrk/hpv

Yht: 243/18 1080/90 229/18 1080/55

Muut lomakeskukset:
Lomakoti Kotoranta

2014 Tavoite Toteutuma
lapset hvrk lapset hvrk

Yht: 95 473 89 441

Loma- ja kurssikeskus Högsand, urheiluopisto Kisakeskus

2013 Tavoite Toteutuma
lapset hvrk lapset hvrk

Yht: 54 270 44 233

Hilperi, Pietarsaaren osaston päiväleiri (4 vkoa)
2014 Tavoite Toteutuma

lapset hpv lapset hpv

Yht: 40 760 17 159

2013 Tavoite Toteutuma
lapset hpv lapset hpv

Yht: 40 760 24 295
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Lintukoto, Karhulan osaston lasten leiri
2014 Tavoite Toteutuma

lapset hvrk lapset hvrk

Yht: 23 115 31 150

Perheiden taustatietoja
Nettotulot perheessä 
(ei aina tiedossa, jos maksajana / 
puoltajana sosiaalitoimi)

0–1000 € 14 % (2013: 16,3 %, 2012: 17,0 %)
1000–1600 €  21 % (2013: 17,0 %, 2012: 22,8 %)
1600–2000 €  12 % (2013: 14,0 %, 2012: 10,0 %)
yli 2000 €  31 % (2013: 30,2 %, 2012: 38,5 %)

2013 Tavoite Toteutuma
lapset hvrk lapset hvrk

Yht: 25 129 28 127

Lasten viikonlopputoiminta (Pukkila, Kotoranta)
Tavoite Toteutuma

lapset hvrk lapset hvrk

Pukkila,  
kevät (2 vl) 18 72 18 66

Pukkila, 
syksy (4 vl) 18 144 24 170

Kotoranta
kevät (4 vl) 18 144 21 132

Kotoranta
syksy (4 vl) 18 144 21 119

Lasten ja nuorten leiri-  
ja viikonlopputoiminta yhteensä

Tavoite Toteutuma

lapset hvrk hpv lapset hvrk hpv

2014 564 2303 873 559 2146 273

2013 529 2318 470 566 2611 350

2012 511 2218 565 530 2441 356

Sosiaalinen asema
yksinhuoltaja  43 %  (2013: 39 %, 2012: 45 %)
työtön 20 %  (2013: 19 %, 2012: 17 %)
opiskelija 8 %  (2013: 6,4 %, 2012: 9 %)
eläkeläinen  2,5 %  (2013: 4,2 %, 2012: 3 %)

Hakemuksien perustelut (useissa hakemuksissa oli 
valittu enemmän kuin yksi vaihtoehto):

sosiaaliset perustelut 63 %  (2013: 64,8 %, 2012: 82 %)
taloudelliset perustelut  63 %  (2013: 62,0 %, 2012: 39 %)
terveydelliset perustelut 10 %  (2013: 17,1 %, 2012: 23 %)

Lasten ja nuorten leiri- ja viikonlopputoimin-
nan arviointia

Lasten ja nuorten toiminta on tavoitteellista ja suun-
niteltua ja pitää sisällään erilaisia aktiviteetteja eri-
kokoisissa ryhmissä. Myös osallistujien ikätaso huo-
mioidaan. Suorittamisen ja kiireen sijaan toiminnassa 
painottuu kiireettömyys ja yhteisöllisyys. Lasten ja 
nuorten toiminta perustuu yhdessä olemiselle ja 
yhdessä tekemiselle. Tarkoituksena on mahdollistaa 
lapsille ja nuorille sekä vapaaehtoisille onnistumisen 
ja ilon kokemuksia. Osallistujat saavat saavat viettää 
aikaa kauniissa ympäristössä ja harjoitella itsenäisty-
mistä turvallisissa olosuhteissa. Toiminta on osallistu-
jille irtiotto arjesta. Moni lapsi saattaa olla ensimmäis-
tä kertaa yötä pois kotoa.

Toiminnan keskeisiä elementtejä ovat luonto ja liik-
kuminen, joiden pariin toimintaan osallistuvia pyri-
tään kannustamaan. Nämä elementit olivatkin hyvin 
mukana leiri- ja viikonlopputoiminnan aktiviteeteis-
sam esim. kalakummien vetämissä kalastushetkissä, 
lasten retkissä hevostallille ratsastamaan sekä yhtei-
sissä peleissä, leikeissä, uinnissa ja soutelussa. Leiri- 

ja lomakeskukset sijaitsevat luonnon keskellä, joten 
luonnosta oli helppo ammentaa sisältöä toimintaan.

Toiminnassa yksi saavutetuista tavoitteista on lasten 
saama aikuisten antama aika ja huomio. Vapaaehtoi-
set ohjaajat viettivät aikaa lasten kanssa mm. jutellen, 
piirtäen, pelaten ja leikkien. Lasten ja nuorten toiveet 
ja tarpeet huomioitiin. Toiminnassa on tavoitteena, 
että jokainen kokisi itsensä tärkeäksi ja huomioiduk-
si ja tulisi kohdatuksi yksilönä ja omana arvokkaana 
itsenään. Monella lapsella ja nuorella on voimakas 
”aikuisen nälkä”, joka tuli esille mm. ohjaajiin kiinnit-
tymisenä, läheisyyden kaipuuna sekä huomion hake-
misena eri tavoin. 

Toiminnassa tehtiin yhteistyötä seuraavien tahojen 
kanssa: UFF, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskus-
järjestö, Ruoveden luontokoulu, SPR, paikalliset pa-
lokunnat.

Leiri- ja viikonlopputoiminnan tavoitteena on vahvis-
taa lasten, nuorten ja vanhempien arjessa jaksamista. 
Toimintaan osallistuneiden sekä heidän vanhempien-
sa palautteiden perusteella tässä onnistuttiin.
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Vanhempien palaute lasten ja nuorten 
leiri- ja viikonlopputoiminnasta

Leirien ja viikonloppuryhmien päätyttyä lähetettiin 
sähköinen palautekysely. Vastauksia palautui leirien 
osalta 120 kpl ja lasten viikonlopputoiminnan osalta 
18 kpl.

Kyselyssä pyydettiin vanhempia kertomaan, miten 
toiminta vastasi perheen tarpeisiin, millaisia koke-
muksia lapsi on kertonut kotona, miten lapsi ja perhe 
hyötyivät sekä suosittelisivatko vanhemmat toimintaa 
muille.

Leiritoiminta

Leiritoiminnasta vanhemmat kertoivat hyötyneensä 
mm. kesälomajärjestelyjen suhteen eli moni vanhem-
pi oli hyvillä mielin töissä, koska pystyi luottamaan sii-
hen, että lapsi on turvallisessa ympäristössä ja luotet-
tavien aikuisten kanssa. Vanhemmat olivat kokeneet 
iloa siitä, että lapsella oli mielekästä leiripuuhaa sekä 
mahdollisuus vahvistaa sosiaalisia taitoja ja saada 
kavereita. Myös tukiverkostojen puute mainittiin pa-
lautteissa ja siten leiriaika mahdollisti mm. vanhem-
malle omaa lepoaikaa.

Vanhemmat kokivat myös, että leirin aikana lasten 
itsetunto, hyvä käytös ja rohkeus toimia ryhmässä 
olivat vahvistuneet. Vanhempien palautteissa nousi 
esiin myös hyvä ruoka sekä tyytyväisyys ajanviettoon 
ilman puhelinta, tietokonetta ja sosiaalista mediaa. 
Useassa palautteessa kerrottiin, että leiri oli lapselle 
positiivinen kokemus ja kotiin oli palannut reipas ja 
innostunut leiriläinen.

97 % vastaajista kertoi Parasta Lapsille ry:n leiritoi-
minnasta olleen hyötyä vanhemmalle ja 99 % voivan-
sa suositella leirejä muille perheille.

Viikonlopputoiminta

Viikonlopputoimintaan osallistuneiden perheiden ti-
lanteissa yhteistä on lasten hoidossa auttavan tukiver-
koston, lähisukulaisten tai ystävien puute. Suurin osa 
perheistä oli yhden vanhemman varassa. Vanhemmat 
kertoivat hyötyneensä viikonlopputoiminnasta useilla 
tavoilla. Eniten mainintoja oli yksinhuoltajavanhem-
man ”oman ajan” saamisesta tai parisuhteen hoitami-
seen käytetystä ajasta. Osa vanhemmista kertoi  voi-
neensa keskittyä viikonlopputoiminnan aikana muihin 
kotona oleviin lapsiin. 

Palautteissa tuotiin esille tyytyväisyyttä myös viikon-
lopputoiminnan sisältöön. Lapset olivat kokeneet 
sellaisia elämyksiä, joita vanhemmilla ei taloudelli-
sista tai muista syistä johtuen ole mahdollista tarjota 
lapselle. Lapset ja nuoret saivat viettää aikaa poissa 
tietokoneen, netin ja television ääreltä, mistä van-
hemmat antoivat kiitosta ja hyvää palautetta. 

Vanhemmat kertoivat lastensa pitäneen erityisesti  
erilaisista aktiviteeteista kuten askartelusta ja leikki-
tuokioista, uusista kavereista ja mukavista ohjaajista 
sekä ruuasta. Palautteissa kerrottiin myös lapsen it-
sevarmuuden ja uskon omiin kykyihinsä kasvaneen.

100 % vastaajista kertoi Parasta Lapsille ry:n lasten 
viikonlopputoiminnasta olleen hyötyä vanhemmalle 
sekä voivansa suositella toimintaa muille perheille.

Lasten ja nuorten palautetta leiri- 
ja viikonlopputoiminnasta

Minulla oli kavereita leirillä / viikonloppuryhmässä

 

Tulin hyvin toimeen aikuisten kanssa

Lasten kerho 
Touhutiistait 

loppupalaute: 1%

Lasten kerho 
Touhutiistait, 

välipalaute: 1%

Pukkila lasten 
viikonloppu 4 / 

syksy / 
Tampereen 
osasto: 2%

Pukkila lasten 
viikonloppu 3 / 

syksy / 
Tampereen 
osasto: 3%

Pukkila lasten 
viikonloppu 2 / 

syksy / 
Tampereen 
osasto: 3%

Pukkila lasten 
viikonloppu 1 / 

syksy / 
Tampereen 
osasto: 3%

Kotoranta lasten 
viikonloppu 4 / 

syksy / toimisto: 
2%

Kotoranta lasten 
viikonloppu 3 / 

syksy / toimisto: 
1%

Kotoranta lasten 
viikonloppu 2 / 

syksy / toimisto: 
2%

Kotoranta lasten 
viikonloppu 1 / 

syksy / toimisto: 
3%

Pukkila lasten 
viikonloppu 6 / 

kevät / 
Tampereen 
osasto: 2%

Pukkila lasten 
viikonloppu 5 / 

kevät / 
Tampereen 
osasto: 2%

Kotoranta lasten 
viikonloppu 4 / 
kevät / toimisto: 

2%

Kotoranta lasten 
viikonloppu 3 / 
kevät / toimisto: 

2%

Kotoranta lasten 
viikonloppu 2 / 
kevät / toimisto: 

2%

Kotoranta lasten 
viikonloppu 1 / 
kevät / toimisto: 

3%

Hilperi 6-10 v / 2.
-27.6. / päiväleiri/ 

Pietarsaaren 
osasto: 4%

Lintukoto 8-12 v / 
15.-20.7. / 

Karhulan osasto: 
4%

Kotoranta 7-9 v / 
28.7.-2.8. / 
toimisto: 3%

Kotoranta 10-12 v 
/ 21.7.-26.7. / 
toimisto: 5%

Pukkila 8-12 v / 
24.2.-1.3. / 
Talvileiri / 

Tampereen 
osasto: 4%

Pukkila 8-11 v / 2.
-7.6. / Järven 

loiske, Vaasan 
lapset: 3%

Pukkila 13-15 v / 
14.-19.7. / Pk-

seudun ja Treen 
nuoret / toimisto: 

3%

Pukkila 8-11 v / 7.
-12.7. / 

Tampereen 
osasto: 3%

Koivuhaka 6-9 v / 
2.-6.6. / päiväleiri 

/ Haukiputaan 
osasto: 3%

Koivuhaka 7-9 v / 
8.-13.6. / 

Pateniemen 
osasto: 4%

Koivuhaka 9-11 v 
/ 14.6.-19.6. / 
Haukiputaan 
osasto: 3%

Koivuhaka 8-12 v 
/ 23.-28.6. / 

Kajaanin osasto: 
4%

Koivuhaka 11-13 
v / 29.6.-4.7. / 

Patenimen 
osasto: 4%

Koivuhaka 10-12 
v / 6.-11.7. / 
Haukiputaan 
osasto: 3%

Koivuhaka 9-11 v 
/ 13.-18.7. / 
Pateniemen 
osasto: 3%

Koivuhaka 13-15 
v / 20.-25.7. / 
Haukiputaan 
osasto: 3%

Koivuhaka 7-9 v / 
27.7.-1.8. / 
Pateniemen 
osasto: 3%

Kotoranta 8-10 v / 
30.6.-5.7. / 

Seikkailujen kesä 
/ toimisto: 4%

Eri mieltä :(: 1%

Osin samaa/eri 
mieltä :l: 11%

Samaa mieltä :): 
88%

Lasten palautteet 2014
1. Leiri / viikonloppuryhmä
Vastaajien määrä: 724 

2. Palaute
Vastaajien määrä: 726 

Minulla oli kavereita 

 
Tulin toimeen muiden lasten kanssa 

Eri mieltä :(: 2%

Osin samaa/eri 
mieltä :l: 27%

Samaa mieltä :): 
71%

Eri mieltä :(: 2%

Osin samaa/eri 
mieltä :l: 15%

Samaa mieltä :): 
82%

Eri mieltä :(: 4%

Osin samaa/eri 
mieltä :l: 20%

Samaa mieltä :): 
75%

 
Tulin hyvin toimeen aikuisten kanssa 

 
Jaksoin olla leirillä / viikonloppuryhmässä 
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Leiri / viikonloppu oli kokonaisuudessaan onnistunut Tulisinko uudestaan?

 
Lasten kerhotoiminta

Lasten kerhotoiminnan pilotti toteutettiin opinnäy-
teyhteistyönä Diakonia-ammattikorkeakoulussa opis-
kelevan Annamaija Rahkamaan kanssa. Tarkoituksena 
oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten osallisuu-
teen pohjautuva ja vapaaehtoisvoimin toteutettava 
lasten kerhon toimintamalli, jota Parasta Lapsille ry:n 
paikallisosastot voivat hyödyntää.

Prosessi aloitettiin tekemällä Itä-Helsingin alueella 
tarvekartoitus, jolla selvitettiin alueiden koulujen ja 
koululaisten harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa järjes-
tävien tahojen näkemyksiä kerhotoiminnan tarpeis-
ta. Tarvekartoituksen tulosten perusteella toimin-
tapaikaksi valikoitui Mellunmäki ja kohderyhmäksi 
3.–4.-luokkalaiset lapset. Helsingin kaupungin Leikki-
puisto Mellunmäen kanssa sovittiin tilojen käytöstä.

Lasten kerho ”Touhutiistait” toteutettiin syyskau-
della. Kerhoon osallistui kaksitoista lasta. Kerho oli 
osallistujille ilmainen ja kokoontui neljätoista kertaa 
tiistai-iltaisin 2,5 tunnin ajan. Kerhoiltoihin sisältyi 
monenlaista aktiviteettia kuten askartelua, ulkoi-
lua, leipomista, pelaamista jne. Kerhossa tarjottiin 
iltapala. Parasta lapsille ry:n vapaaehtoiset toimivat 
kerhon ohjaajina. Opinnäytetyöntekijä toimi kerhon 
vastuuohjaajana. Kerhoiltoja päätettiin jatkaa myös 
tulevan vuoden kevään ajan.

Lapsilta kysyttiin kerhokauden aikana palautetta kah-
teen kertaan. Kysymykseen ”Mikä on kerhoilloissa 
parasta?” lapset vastasivat mm: ”leipominen ja leik-
kiminen, pöydässä oleminen, ruoan tekeminen ja 
askarteleminen, iltapala, olla kaikkien kanssa, kaikki 
asiat, Nappisen synttärit, ulkoilu, kivat leikit, se että 
syödään, kavereiden näkeminen”.

8.2. LAPSIPERHEIDEN TOIMINTA

Lapsiperheiden leiritoiminta
Leirit järjestettiin Lomakeskus Pukkilassa (7 kpl) ja Ur-
heiluopisto Kisakeskuksessa (2 kpl). Talvileiri oli 4 vrk 
ja kesäleirit 5 vrk. Tampereen seudun lapsiperheille 
suunnattu leiri toteutettiin yhteistyössä Parasta Lap-
sille Tampereen osasto ry:n kanssa. Leireillä vietetystä 
kalapäivästä huolehti Suomen Vapaa-ajankalastajien 
keskusjärjestö ja kotieläinpäivästä Ruoveden Luonto-
koulu.

Hakemusten määrä
Leirihakemuksia tuli yhteensä 212. Yhteensä 122 per-
hettä hyväksyttiin leireille. Hakemuksista 61 (29 %) jäi 
jonoon odottamaan mahdollisia peruutuspaikkoja. 
Hylättyjä hakemuksia oli 29 (14 %). Hylkäyksen pe-
rusteena oli perheen osallistuminen RAY:n tukemaan 
lomatoimintaan vuonna 2013, perheen lasten täy-
si-ikäisyys tai puutteellisesti täytetty hakemus. 

Hakijoita oli yhteensä 864 henkilöä, joista leireille hy-
väksyttyjä 442.

Eri mieltä :(: 3%

Osin samaa/eri 
mieltä :l: 24%

Samaa mieltä :): 
73%

kyllä :(: 21%

ei :): 79%

 
Leiri / viikonloppu oli kokonaisuudessaan onnistunut 

 

3. Minua kiusattiin
Vastaajien määrä: 688 

en :(: 6%

ehkä :I: 28%

kyllä :): 66%

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. Mikä oli leirillä / viikonlopussa parasta?
Vastaajien määrä: 666 

kaverit ja aikuiset
kakku-ralli
kaku kilpailu
leikin
leikiminen
kakkuralli
kakkuralli
onkiminen
 
("Mikä oli leirillä parasta?" hyviä kavereita)
hipan leikkiminen, uiminen, kalastus
Kun sai uida, leikkiä, askarrella ja tutustua uusiin ihmisiin.
puhelintunti
kun oli paljon kavereita :D
jalkapallo ehkä...
?
ruokauilu
uiminen :D
Pekko on mukava
Pekka
Uinti.
Pekka ohjaaja
syödä karkkia
uiminen
Sain uusia kavereita.
Sain kavereita.
Sain uusia ystäviä.
yhteiset leikit
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Lapsiperheiden leirit 2013 ja 2014

Leiri-
määrä

Leiri- 
vrk:t Hakemuksia yht. Hyväksytyt yht. Hakijoita yht. Hyväksyttyjä 

hakijoita
2014 9 44 212 122 864 442
2013 9 44 222 137 872 488

Leireille osallistuneet

Aikuiset Lapset

Tavoite 
(hlöä)

Toteutuma 
(hlöä) Vrk-tavoite Vrk- 

toteutuma
Tavoite 
(hlöä)

Toteutuma 
(hlöä) Vrk-tavoite Vrk- 

toteutuma
2014 98 103 492 515 146 157 718 782
2013 116 110 570 537 177 180 870 885

Lapsiperheiden viikonloppuryhmät

Perheiden viikonlopputoiminta on yhdessä olemis-
ta ja yhdessä tekemistä. Aikuisilla on yhteistä aikaa 
lasten kanssa ja mahdollisuus tutustua toisiin aikui-
siin. Toiminta on tarkoitettu lapsiperheille, joissa lap-
set ovat alle 10 vuotta. Ryhmä muodostuu samoista 
perheistä ja vapaaehtoisista. Toiminta käynnistyy en-
nakkotapaamisella, jonka jälkeen ryhmä kokoontuu 
kolmeksi tai neljäksi viikonlopuksi perjantai-illasta 
sunnuntai-iltapäivään. Toiminta päättyy lopputapaa-
miseen, jossa käydään läpi toiminnan kokemuksia.

Lappeenrannan perheryhmä
Parasta Lapsille Lappeenrannan osasto ry järjesti 
perheryhmän yhteistyössä Etelä-Karjalan perhetyön 

kehittämisyhdistys ry:n kanssa perheille, joilla on 
alle 3-vuotiaita lapsia. Perheryhmä Pirpana huolehti 
perheryhmän kokoamisesta, johon kuului kahdeksan 
perhettä. Leirikeskus Lankaniemessä Mäntyharjulla 
ryhmä vietti kolme viikonloppua.

Kisakeskuksen perheryhmä kevät
Urheiluopisto Kisakeskuksessa järjestettiin maahan 
muuttaneille äitien perheryhmä. Perheryhmään kuu-
lui kuusi perhettä. 

Kisakeskuksen perheryhmä syksy
Pääkaupunkiseudulla asuvien yhden aikuisen perhei-
den viikonloppuryhmässä oli 8 perhettä, joiden lapset 
olivat 2–10 vuotta. 

Lapsiperheiden viikonloppuryhmät

Perhe- 
ryhmä Vkl:t Perheet Aikuiset Läsnäolo Vrk Lapset Läsnäolo Vrk Vrk:t  

yhteensä
Lappeen-
ranta 3 8 10 80% 48/60 12 64 % 46/72 94/132
Kisakeskus 
kevät 3* 6 6 100 % 36/36 11 100 % 66/66 102/102
Kisakeskus 
syksy 4 8 8 72% 46/64 12 77 % 50/88 96/152

Yhteensä 10 22 24 84 % 130 35 80 % 162 292

Leireille osallistuneet
103 aikuista – 515 vrk
157 lasta – 782 vrk
63 vapaaehtoista  – 315 vrk 

41 % leireille valituista perheistä perui leiripaikan. Pe-
ruutuksen syinä olivat henkilökohtaisen elämäntilan-
teen muutokset esim. sairastuminen, perhetilanne ja 
taloudellinen tilanne.

Perustelut leirin tarpeellisuudelle: taloudelliset 83 %, 
sosiaaliset 85 %, terveydelliset 13 %. 

Useissa hakemuksissa oli valittu enemmän kuin yksi 
vaihtoehto. 

74 % perheistä oli ensikertalaisia – 26 % perheistä oli 
ollut leirillä ennen vuotta 2013.

75 %:lla perheistä nettotulot olivat alle 1600 €.

Hakemusten perusteella 63 % perheistä maksoi leiri-
maksun itse.

*Yksi viikonloppu peruuntui, piti olla 4.
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RAY:n tukema kerhotoiminta Toimintakausi Perheet Aikuiset Lapset Tapaamisia
Pateniemen osasto syksy/kevät 17 18 27 25
Tampereen osasto syksy/kevät 17 18 33 15
Tampereen vauvaryhmä syksy/kevät 10 12 10 8
Yhteensä 44 48 70 48

Yhteenveto perhetoiminnasta

Lapsiperheiden leirit ja viikonlopputoiminnan  
perheryhmät yhteensä

Aikuiset Lapset

2014 127 (tavoite 122) 192 (tavoite 197)
2013 141 222

Perheiden lapsi/lapset saivat kavereitaMillainen leiri oli?

Perheiden vanhemmat tutustuivat 
toisiin vanhempiin

Lapsiperheiden kerhotoiminta
Lapsiperheiden kerhotoiminta on alle kouluikäisille lapsi-
perheille suunnattua toimintaa, jota järjestetään perhei-
den asuinalueella. Ryhmä kokoontuu viikoittain tai joka 
toinen viikko kevään ja syksyn aikana. Kerho on perheiden 
kohtaamispaikka, ja siellä on yhteistä tekemistä perheen 

lapsille ja aikuisille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa 
vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta sekä koko 
perheen keskinäistä dynamiikkaa.

Toimintaa toteuttivat Pateniemen osasto ry ja Tampereen 
osasto ry ja Lappeenrannan osasto

Lapsiperheiden toimintaan 2014
osallistuneet yhteensä

Aikuiset Lapset

Leirit 103 157

Viikonlopputoiminta 24 35

Kerhotoiminta 48 70
Yhteensä 182 262

Perheiden leiri- ja viikonlopputoiminnan  
arviointia

Toimintaan osallistuneilta perheiltä kootaan kirjalliset pa-
lautteet, joissa perheet kertovat lasten ja aikuisten koke-
muksista.

Perheiltä saadut palautteiden mukaan perheiden lapset 
ovat saaneet uusia kavereita ja vanhemmat ovat tutus-
tuneet toisiin vanhempiin. Vanhemmat ovat saaneet ver-
taistukea toisista vanhemmista. Lapset ovat saaneet olla 
ja leikkiä toisten lasten kanssa. Perheillä on ollut aikaa olla 
yhdessä ja tehdä erilaisia asioita ilman tavallisen arjen vel-
voitteita.  
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Leiri
Perinteinen lasten leiri järjestettiin 17.–19.1.2014. 
Leirille osallistui 110 lasta ja 25 vapaaehtoista Cam-
pamento Lafkenche Lorcuran alueella Tirúassa. Leiri 
on lapsille ainutlaatuinen tilaisuus saada olla lapsi. 
Ohjelmasta vastaavat vapaaehtoiset ja kuljetuksesta 
leiripaikalle sekä ruokahuollosta vastaa Tirúan kunta. 
PIDEE kustantaa leirille hiukan kouluruokaa monipuo-
lisempaa ruokaa.

Työpajat ja käsityöyhdistys
Lapsille järjestettiin edelleen lauantaityöpajoja, jois-
sa lapset saivat tukiopetusta mm. espanjassa, mate-
matiikassa ja tietotekniikassa. Ohjaustuokion jälkeen 
työpajoissa tarjottiin ilmainen välipala, mikä osaltaan 
houkutteli lapsia osallistumaan. 

Naisten käsityötoimintaa tuettiin mm. kouluttamalla 
naisia ja hankkimalla villaa. Löydettiin uusi jälleen-
myyjä Santiagosta ja naiset saivat kunnollisen kor-
vauksen tuotteistaan.

Ihmisoikeustyö
PIDEE jatkoi tärkeää työtä lapsenoikeuksien edistämi-
seksi Tirúassa, jotta lapset tulisivat huomatuksi. PIDEE 
teki osallistavan selvityksen Tirúan kunnan kanssa 
lasten todellisuudesta. Esiin on tuotu mm. lapsen oi-
keutta leikkiin, sillä monet lapset tekevät koulupäivän 
jälkeen kotona töitä. Aiemmin työtä tehtiin vain kah-
dessa koulussa, nyt sen piirissä oli jo 1300 lasta. 

Kunnan kanssa yhdessä järjestettiin teemaviikko: 
”Kohti lasten ja nuorten oikeuksien kulttuuria Tirúas-
sa”.

Muuta
Järjestö oli mukana Maailma kylässä -tapahtumassa 
Helsingin Kaisaniemessä markkinoimassa projektia 
24.–25.5.2014.

Alicia Perho vieraili Chilessä maaliskuussa 2014.

9. AUTA MAPUCHELASTA

9.1. KAMPANJAN TAUSTA

Auta mapuchelasta -kampanja on toiminut Tirúassa 
vuodesta 2007 lähtien. Ulkoministeriön myöntämällä 
kolmivuotisella hanketuella turvataan kampanjan jat-
kuminen vuoteen 2016 asti.

Projektin ympäristö
Tirúan 10 000 asukkaasta yli 80 prosenttia on ma-
pucheja. Tirúa on koko alueen köyhin ja vähiten kau-
pungistunut paikka. Alue on levotonta, alueella on 
suhteettoman paljon poliiseja verrattuna väkilukuun: 
500 poliisia valvoo 10 000 ihmisen kunnan järjestystä.

Kampanjan tavoitteet, organisaatio ja talous 
Chilessä projektin toimintaa johtaa PIDEE:n taloussih-
teeri Enrique Faundez ja Tiruassa projektin käytännön 
toteutuksesta vastaa Gloria Colipi. Psykologi Maite 
Dalla Porta toimii lasten oikeuksien opettajana, Pat-
ricia Marihuen johtaa naisten käsityöryhmää, työpa-
joihin hoidetaan vapaaehtoisten ja PIDEE:n työtiimin 
voimin. Kesäleirin toteutukseen osallistuvat lukuisat 
vapaaehtoiset. Projektissa työskentelee myös psyko-
logi, joka ohjaa lapsia, lasten vanhempia sekä opetta-
jiakin tunnistamaan lasten oikeudet. 

Hankkeeseen käytettiin 2014 ulkoministeriön avus-
tusta 454 266 euroa, kummiavustukset olivat 22 220 
euroa ja muut avustukset 3 000 euroa. Siirrot avustus-
kohteeseen olivat yhteensä 72 492 euroa.

9.2. VUODEN 2014 TOIMINTA

Marraskuussa 2013 palaneen Ponotron koulun tilalle 
rakennettiin uusi koulu. Kulut maksoi Tirúan kunnan 
rakennusvirasto. Uusi koulu otettiin käyttöön keväällä 
2014.

Koulujen tukeminen
Kummitoiminnalla tuetaan lasten koulunkäyntiä. Li-
säksi PIDEE tekee yhteistyötä koulun ja kodin kanssa 
ennaltaehkäistäkseen koulunkäynnin keskeytyksiä 
ja luokallejääntiä. Oppilaiden kanssa keskustellaan 
koulunkäynnin merkityksestä ja vaikeuksista. Tämä 
on edistänyt lasten läksyjentekemistä.
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10. LOMAKESKUSTEN TOIMINTA masisältöjen kehittämisestä ja tarvittavan lisähenkilö- 
kunnan hankinnasta ja kouluttamisesta sekä leirikou-
luvarauksista ja myynnistä. 

Leirikoulutoiminta kasvoi lähes kolmanneksella 
vuonna 2014. Leirikoulun ohjelmista varsinkin päi-
väretki Helvetinjärvelle melonnan kera sekä kullan-
huuhdonta olivat suosittuja. Sen sijaan köydellä- 
laskeutuminen ja yöretki myivät vähemmän. 

Ryhmiä Lapsia

2014 24 641
2013 17 433

10.2. LEIRIKESKUS KOIVUHAKA

Leirikeskus Koivuhaka on idyllinen leirikeskus Hauki-
putaan Halosenniemessä. Järjestön toiminta sijoittuu 
kesä–heinäkuulle, viikonloppuja ja leirikauden jälkeis-
tä aikaa tarjotaan esim. perhejuhlien viettoon. Päivä-
kävijöitä oli 768 ja yöpyjiä 92 henkilöä.

Järjestön talous perustuu pääosin Lasten Päivän Sää-
tiön ja Raha-automaattiyhdistyksen avustuksiin. Jär-
jestön omarahoitus koostui toiminnasta perittävistä 
leirimaksuista ja leirikeskusten ulosmyynnistä saa-
duista tuotoista. 

Osuuskunta Tradeka lahjoitti 50 000 €, joista 40 934 € 
käytettiin Maahanmuuttajatoiminnan 20-vuotisdoku-
mentin tekemiseen sekä Perinteen keruu -projektiin, 
jossa kootaan kokemuksia Parasta Lapsille ry:n toi-
minnasta. 9000 siirtyivät vuodelle 2015.

Parasta Lapsille ry:n toimisto sijaitsee osoitteessa 
Vilppulantie 2, 00700 Helsinki

Toimiston työntekijät
Sirpa Kerman, toiminnanjohtaja
Ritva Leivo, taloussihteeri
Eija Rieppola, perhetoiminnan kehittäjä
Inna-Mari Simola, lasten ja nuorten 
toiminnan kehittäjä
Taru Heinonen, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
Eija Mikkonen, toimistosihteeri
Marjukka Kähönen viestintävastaava

Toimistohenkilökunnan työnohjaajana toimi
Carola Smeds Maria Akatemiasta (kevät 2014 asti)

11. TALOUS

Lomakeskus Pukkilan henkilökunta
Helena Mäkelä, vastaava
Sofia Hartomo, keittäjä
Markku Teräs, Pukkilan kehittämisprojektin ja 
leirikoulutoiminnan vastaava, määräaikainen
+ leirien ja leirikoulujen aikainen henkilökunta.

Leirikeskus Koivuhaka (toukokuu-elokuu)
Leirien aikainen henkilökunta palkattiin määräaikai-
siin työsuhteisiin. Koivuhaan ympärivuotisesta val-
vonnasta, varausten vastaanotoista, kevätsiivouk-
sesta ja pienistä kunnostuksista huolehtivat Hilkka ja 
Olavi Kovalainen.

Tilintarkastajana toimi Timo Vilen 
HTM/Tilintarkastajaverkko Oy.

12. HENKILÖKUNTA

Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
- yleisavustus 187 000 €
- kohdennettu avustus valtakunnalliseen lasten, 

nuorten ja lapsiperheiden toimintaan 315 000 €

Lasten Päivän Säätiö 468 000 €

Avustukset yhteensä 1 067 950 €

Järjestöllä oli käytössään kaksi keräystiliä:  
Auta Mapuche Lasta ja Lahjoita lapselle lomapäivä.

Tilikauden tulos +35 864,75 €

Parasta Lapsille ry 
Valtuusto 25.4.2015, Helsinki

Parasta Lapsille ry:llä on omistuksessaan kaksi leiri-
keskusta, joista Lomakeskus Pukkila (Virrat) toimii 
ympärivuotisesti. Haukiputaalla sijaitseva Leirikeskus 
Koivuhaka on avoinna toukokuun alusta elokuun lop- 
puun. Omassa käytössä keskukset ovat koulujen loma- 
aikoina ja Pukkila myös viikonloppuisin, jolloin siellä 
järjestetään vapaaehtoiskoulutuksia, viikonloppuryh-
miä ja myös hallinnon kokouksia.

10.1. LOMAKESKUS PUKKILA

Lomakeskus Pukkilaa on jo 1990-luvulta lähtien ke-
hitetty erämaahenkiseksi leirikoulukohteeksi, jolle lä-
histöllä sijaitsevalla Helvetinjärven kansallispuistolla 
on suuri merkitys. 

Vuonna 2013 käynnistettiin Pukkilassa projekti, jonka 
tarkoituksena oli lisätä leirikoulujen kiinnostavuutta, 
mutta myös saada Pukkilaan uusia kohderyhmiä. Tätä 
työtä jatkoi Lomakeskus Pukkilassa edelleen vuonna 
2014 Markku Teräs. Hän vastasi leirikoulujen ohjel-
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