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1. KATSAuS vuoTEEn 2015

Vuosi 2015 toi tullessaan merkittäviä muutok-
sia. Suomen uusi hallitus linjasi keväällä 2015, 
että vuonna 2025 Suomi on uudistuva, välittävä 
ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi ko-
kea olevansa tärkeä. 

Lasten ja perheiden kannalta hallitusohjelma 
sisälsi joitakin hyviä toimenpiteitä, lapsiper-
heille turvattiin kotipalvelut ja kotihoidon tuki 
säilytettiin. Mutta monet lapsiperheiden arkea 
koskevat päätökset ja leikkaukset horjuttivat 
tätä välittämisen ilmapiiriä. 

Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen on val-
tion ja kuntien lisäksi yhä vahvemmin yksityisen 
ja kolmannen sektorin tehtävä. Muuttuva yh-
teiskunta luo myös vaateen reagoida ja vastata 
lasten ja lapsiperheiden muuttuviin tarpeisiin. 
Järjestömme leiri-, viikonloppu- ja kerhotoi-
minnan merkitys lasten ja lapsiperheiden voi-
maannuttajana vahvistuu. Yhä useampi perhe 
on vaarassa uupua, ja katkoja arkeen tarvitaan. 

Järjestöjen yhteistyön merkitys on tässä tilan-
teessa tärkeää. Yhteistyössä muiden lapsijär-
jestöjen kanssa vaadimme lapsen oikeuksien 
viikon yhteydessä hallitukselta lapsivaikutusten 
arviointia. ”Köyhyys satuttaa lasta” -vetoomuk-
sen allekirjoitti yli 3000. 

Syksyllä 2015 turvapaikan hakijoita saapui Suo-
meen ennätysmäärä. Suomalaisten auttamis-
halu oli laajaa ja vapaaehtoistoiminnan merki-
tys yhteiskunnan kantavana voimana korostui. 
Toisaalta myös maahanmuuttokriittisyys kasvoi 
ja yhä jyrkemmät mielipiteet maassamme loivat 
varjonsa. Järjestömme rooli monikulttuurisen 
suvaitsevaisuuden puolestapuhujana vahvistui.

Vuosi on ollut järjestössämmekin muutosten 
ja luottamuksen rakentamisen aikaa. Järjestön 
uusi hallitus aloitti toimintansa vuoden alussa 
ja keväällä vaihtui järjestön toiminnanjohtaja.

Uusi toiminnanjohtaja aloitti myös osastokier-
roksen ja osastotoiminnan kehittämistyöryhmä 
jatkoi toimintaansa uusin tavoittein ja toimin-
tatavoin.

Vuoden aikana järjestö juhli 70-vuotista mat-
kaansa eri tavoin. Juhlavuoden yhteydessä 
julkaistiin myös Hetkiä, polkuja, välähdyksiä 

 
 – Parasta Lapsille 70 vuotta -historiikki. Järjes-
tön historia kertoo omalta osaltaan järjestöm-
me vahvuudesta pysyä ajan hermolla ja enna-
koida muutoksia.

Sopivasti juhlavuonna järjestössämme otettiin-
kin isoja askeleita mm. toimintaa tukevissa väli-
neissä. Uudet kotisivut julkaistiin helmikuussa, 
uusia viestintävälineitä sekä toiminnan tueksi 
rakennettuja sähköisiä järjestelmiä otettiin 
käyttöön. Parasta Lapsille on vahvasti mukana 
digitalisaatiosssa.

PIDEE:n Enrique Faundez kävi Suomessa tam-
mikuussa 2015 ja järjestömme edustajat vie-
railivat Chilessä syksyllä. Auta Mapuche -lasta 
-hankkeen ihmisoikeustyötä on tehty pitkäjän-
teisesti kehittäen ja vaikutukset ovat nähtävissä 
mm. lasten sosioekonomisen aseman parane-
misena. Kummien tuki perheille on tärkeä ja 
suuren kiitollisuuden aihe.

Kehitysapurahojen leikkaus osui vuoden aika-
na kipeästi moniin järjestöihin ja useita merki-
tyksellisiä hankkeita jouduttiin keskeyttämään. 
Järjestömme säästyi leikkauksilta, mutta uhka 
mahdollisen jatkohankkeen rahoituksen järjes-
täytymiselle on olemassa.

Järjestön taloudellinen asema on hyvä, ja ra-
hoittajan luottamus tehtyyn työhön on vakaalla 
pohjalla. Muuttuva säätiölaki sekä rahapeliyh-
tiöiden fuusio luovat kuitenkin jännitteitä tu-
levaisuuteen. Vuoden aikana on mietitty myös 
muita rahoitusmahdollisuuksia.

Tulevaisuuden turvaamiseksi meidän pitää vah-
vistaa edelleen vapaaehtoisuutta sekä kehittää 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden toimintaa 
vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

Kiitos kuluneesta vuodesta kuuluu vapaaehtoi-
sillemme, sitoutuneelle luottamusjohdolle sekä 
henkilöstölle.

Sari Nikula-Heino
toiminnanjohtaja
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Parasta Lapsille ry on 1945 perustettu valtakunnalli-
nen lastensuojelujärjestö. Tavoitteemme on vahvistaa 
lapsiperheiden jaksamista. Järjestämme leiri-, viikon-
loppu- ja kerhotoimintaa lapsille, nuorille ja lapsiper-
heille. Kohderyhmämme on pienituloiset ja maahan-
muuttajaperheet.

Parasta Lapsille on valtakunnallinen järjestö, joka 
koostuu keskusjärjestöstä sekä noin kymmenestä 
paikallisyhdistyksestä ja toimintaryhmästä. Järjestön 
toiminta tukeutuu vapaaehtoisuuteen, vuosittain toi-
minnassamme on noin 200 vapaaehtoista.

Parasta Lapsille ry toimii yhteistyössä muiden lasten 
ja perheiden parissa toimivien järjestöjen, viran-
omaistahojen ja oppilaitosten kanssa sekä osallistuu 
kansainväliseen avustustoimintaan.

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

Järjestömme on seuraavien jäsen:
Lastensuojelun Keskusliitto, Lasten Päivän Säätiö, 
Raha-automaattiyhdistys, Soste ry, Suomen Pakolais- 
apu, YK-Liitto, Kansan Sivistystyön Liitto, Kehitysyh-
teistyön Palvelukeskus KEPA, Kansan Arkisto, Suomen 
köyhyyden vastainen verkosto, Rasmus ry, Väestöliit-
to, Oulun Setlementin Vares-verkosto ja Keski-Uuden-
maan yhdistysverkosto, 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. 

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. 

2. PARASTA LAPSILLE RY

3. JÄRJESTön ARvoT
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4. ERITYISTÄ vuoDEn ToIMInnASTA 

4.1. LASTEn JA PERHEIDEn ToIMInTA JA 
vAPAAEHToISToIMInTA

Lasten, nuorten ja perheiden toimintaa järjestettiin 
suunnitelmien mukaan. Perheleireille sen sijaan ha-
kee moninkertainen määrä perheitä suhteessa leiri-
paikkoihin.

Vapaaehtoistoiminta onnistui odotusten mukaan, 
leireille ja muuhun toimintaan saatiin rekrytoitua ja 
peruskoulutettua riittävä määrä vapaaehtoisia.

4.2. AuTA MAPuCHELASTA -PRoJEKTI

Ulkoministeriön myöntämällä kolmivuotisella hanke-
tuella jatkettiin Auta mapuchelasta -projektia. 

Enrique Faundez kävi Suomessa tammikuussa 2015. 
Matkan aikana käytiin keskusteluja mm. ulkominis-
terin lehdistöavustaja Tero Shemeikan kanssa sekä 
ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön vastuu-
virkamiehen Antti Putkosen kanssa.

Marras–joulukuussa toiminnanjohtaja matkusti Chi-
leen Auta mapuchelasta -kampanjaan liittyen. Kol-
men viikon matka sisälsi mm. tutustumista kouluihin 
ja projektiin sekä vierailut 45 kummilapsen luona. 

4.3. TAPAHTuMIA vuoDEn vARRELLA

4.3.1. Parasta Lapsille 70 vuotta
Parasta Lapsille -juhli 70-vuotista matkaansa pitkin 
vuotta eri tavoin. 
• Paula Raitis: Hetkiä, polkuja, välähdyksiä – Parasta 

Lapsille 70 vuotta -juhlavuosijulkaisu syyskuussa 
2015

• 70-vuotisjuhlat syksyn valtuuston yhteydessä 
Lomakeskus Pukkilassa

• 70-vuotistapahtumia osastoissa, mm. Haukipu-
taalla lasten tapahtuma ja Tampereella tempaus 
Kauppakeskus Duossa

• Avoin 70-vuotisjuhla lapsen oikeuksien viikolla 
marraskuussa järjestön toimistolla Malmilla

• Juhlavuoden näkyminen toiminnassa, mm. leireillä 
kakkukestein.

4.3.2. Puheenjohtajapäivät + toiminnan-
johtajan eläkejuhlat

Parasta Lapsille osastojen puheenjohtajat kokoontui-
vat tammikuussa Kotkaan puheenjohtajapäiville. Pu-
heenjohtajapäivillä vaihdetaan kokemuksia ja ideoita 
ja tutustutaan jokaisen osaston toimintaan. Niiden 
yhteydessä vietettiin myös väistyvän toiminnanjoh-

tajan Sirpa Kermanin läksiäisiä. PIDEEN Enrique Fau-
ndez piti katsauksen mapucheprojektiin.

4.4. HALLInnon MuuToKSET

Uusi hallitus aloitti työskentelynsä tammikuussa 
2015, puheenjohtajana jatkoi Ossi Merisalo. Hallitus 
mahdollisti kaikissa kokouksissa myös vapaaehtoisen 
varajäsenten läsnäolon varsinaisten ollessa paikalla.

Järjestö sai uuden toiminnanjohtajan edellisen siir-
tyessä eläkkeelle. Sari Nikula-Heino aloitti toiminnan-
johtajana helmikuussa 2015. Ensimmäinen vuosi on 
sisältänyt sekä perehtymistä että yhteistyön synnyttä-
mistä sekä järjestön sisällä että ulospäin. 

Perinteisesti kerran vuodessa hallitus on kokoontunut 
keskustelemaan vapaamuotoisesti pyöreän pöydän 
kokoukseen. Vuonna 2015 hallitus kutsui kokoukseen 
ensimmäistä kertaa mukaan myös valtuuston Helsin-
kiin 6.6.2015. Aiheena oli järjestön strategia, josta 
läsnäolijat nostivat esiin konkreettisia kysymyksiä ja 
toimia.

4.5. LEIRIKouLu

Palautteen mukaan leirikoulutoimintaa pidetään 
hyvänä ja luotettavana. Useat koulut palaavat vuosi 
toisensa jälkeen. Pukkilassa leirikoulutoimintaa on 
pitkäjänteisesti kehitetty.

Leirikoulun ohjelmista päiväretki Helvetinjärvelle 
melonnan kerä sekä kullanhuuhdonta olivat suosit-
tuja.
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5. vALTAKunnALLInEn MonIKuLTTuuRInEn  
LASTEn JA LAPSIPERHEIDEn ToIMInTA

5.1.2. Vanhemmille yhteinen aika lasten 
kanssa ja mahdollisuus tutustua toisiin 
vanhempiin
Perhetoiminnassa perheiden ryhmä viettää aikaa 
yhdessä. Leiri- ja viikonlopputoiminnassa perheet 
yöpyvät oman perheen kesken omassa huoneessa/
mökissä. Ohjelmassa on toimintaa sekä koko perhei-
den ryhmälle, että aikuisille ja lapsille erikseen.

 Leirillä ei tarvitse tehdä ruokaa ja siivota.  
Leirillä ehtii ihan eri lailla kuunnella lasta, 
kun saa olla koko päivän yhdessä.

Vanhemman palaute perheleiriltä 2015

Aikuisten ja lasten yhdessätekeminen vahvistaa keski-
näistä suhdetta ja parantaa vuorovaikutusta.

 Ihana yhteinen harrastus, jota odotamme  
koko viikon. isoille ja pienille tekemistä ja  
äiti saa rauhassa keskittyä touhuamaan  
lasten kanssa. Yh-äidille tärkeää! Ja upeaa  
että kerho on maksuton ja lähellä kotiamme.” 

Vanhemman palaute perheiden iltaryhmästä 2015

5.1.3. Lapsille vapaaehtoisen antamaa 
aikaa ja huomiota
Ohjaajat viettävät toiminnassa aikaa lasten kanssa 
mm. jutellen, piirtäen, pelaten ja leikkien. Ohjaajat 
on koulutettu tukemaan lapsia siten, että jokainen 
lapsi kokee itsensä tärkeäksi ja huomioiduksi ja tulee 
kohdatuksi yksilönä ja omana arvokkaana itsenään. 

Parasta Lapsille ry:n lasten ja lapsiperheiden toimin-
nan ensisijaisena kohderyhmänä ovat pienituloiset 
ja maahanmuuttajataustaiset lapsiperheet. Lasten 
ja lapsiperheiden toiminta on valtakunnallista ja sitä 
tehdään yhteistyössä paikallisosastojen, kuntien, jär-
jestöjen ja oppilaitosten kanssa. Käytännön toteutuk-
sesta huolehtivat Parasta Lapsille ry:n vapaaehtoiset 
yhdessä palkattujen vastuuhenkilöiden kanssa.

5.1. LASTEn JA LAPSIPERHEIDEn 
ToIMInnAn LAATu

Lasten ja lapsiperheiden toiminta on tavoitteellista ja 
suunniteltua. Toiminnan laadulliset tavoitteet ovat:

• yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen
• vanhemmille yhteinen aika lasten kanssa ja  

mahdollisuus tutustua toisiin vanhempiin
• lapsille vapaaehtoisen antamaa aikaa ja huomiota
• vanhempien jaksamisen vahvistaminen

5.1.1. Yhdessä oleminen ja tekeminen
Lasten ja perheiden toiminnassa aktiviteetit mieti-
tään osallistujien iän mukaan. Tarjoamme leiri-, vii-
konloppu- sekä kerhotoiminnassa aktiivista mutta kii-
reetöntä aikaa yhdessä. Toimintamme on yhteisöllistä 
ja ryhmämuotoista.

 Jos voidaan tulla toisen kerran tänne tullaan, 
koska täällä on tosi kivaa ja saatiin uusia 
kavereita! Jee!

Lapsen palaute perheleiriltä 2015
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 Lapsi oli tosi iloinen päästessään ekaa kertaa 
ilman äitiä leirille ja ohjaajat auttoivat hienos-
ti häntä pärjäämään vaivansa kanssa, jotta ei 
kiusaamisia pääse tulemaan.

Vanhemman palaute lasten leiristä 2015

Monella lapsella ja nuorella on voimakas ”aikuisen 
nälkä”, joka tuli esille varsinkin lasten ja nuorten 
toiminnassa mm. ohjaajiin kiinnittymisenä, läheisyy-
den kaipuuna sekä huomion hakemisena eri tavoin. 

 Parasta oli kaikki ja varsinkin kaverit ja  
ohjaajat. Ohjaajat oli maailman parhaita!

Lapsen palaute lasten leiriltä 2015.

5.1.4. Vanhempien jaksamisen 
vahvistaminen
Tarjoamalla laadukasta toimintaa lapsille, nuorille ja 
perheille kodin ulkopuolella, mahdollistamme per-
heille hengähdyshetken arkeen.

Lasten ja nuorten toiminnassa vanhemmat saavat 
omaa aikaa hoitaa mm. parisuhdettaan, terveyttään 
tai keskittyä muihin perheen lapsiin.

5.2. LASTEn JA nuoRTEn ToIMInTA 2015

5.2.1. Lasten ja nuorten toiminnan 
arviointia 
Lasten ja nuorten leiri- ja viikonlopputoiminta onnis-
tui tavoitteiden mukaan lukuun ottamatta Vaasan lei-
rin lapsimäärää. Lasten leiri- ja viikonlopputoimintaan 
osallistui vuoden aikana 567 lasta. 

Leirille tai viikonlopputoimintaan tulo oli monille lap-
sille ensimmäinen yö kodin ulkopuolella, joten tarjo-
simme lapsille itsenäistymisen harjoittelua turvallisis-
sa olosuhteissa.

Keskeiset elementit toiminnassamme olivat luonto 
ja liikkuminen, joiden pariin pyrimme kannustamaan 

 Sain levätä ilman huolta lapsesta ja  
hoitaa kipua vahvemmalla lääkkeellä. Me  
vanhemmat saimme kahden keskistä aikaa  
ja se paransi keskusteluyhteyttä välillämme.

Vanhemman palaute lasten leiristä 2015

Perhetoiminnassa aikuisille tarjoutuu mahdollisuus 
kiireettömään ja rauhalliseen yhdessäoloon lapsensa 
kanssa sekä vertaistukeen. Ohjatusta toiminnasta voi 
nauttia yhdessä lasten kanssa ilman arkipäivän rutii-
neja.

Tarjoamme kaikessa toiminnassamme lapsille ja per-
heille ruoan (kerhoissa välipala). Ruoan ja valmiiseen 
pöytään pääsemisen merkitys korostuu varsinkin per-
hetoiminnasta saatavassa palautteessa.

 Ihana ollut tulla valmiiseen ruokapöytään ja 
noudatella vain aikatauluja.

Vanhemman palaute perheleiristä 2015

osallistujia. Luonto ja liikkuminen ovat mukana lei-
ri- ja viikonlopputoiminnan aktiviteeteissa mm. kala-
kummien vetämissä kalastushetkissä, lasten retkissä 
hevostallille ratsastamaan, yhteisissä peleissä, leikeis-
sä, uinnissa ja soutelussa. Nuorten leirillä vaellettiin 
Helvetinjärven Kansallispuistoon yöpymään. Leiri- ja 
lomakeskukset sijaitsevat luonnon keskellä, joten ym-
päristöä oli helppo hyödyntää toiminnan sisältöihin.

Teimme yhteistyötä toiminnassamme UFF:n, Suo-
men Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön, Ruove-
den luontokoulun, SPR:n ja paikallisten palokuntien 
kanssa.

Leiri- ja viikonlopputoiminnan tavoitteena on vahvis-
taa lasten, nuorten ja vanhempien arjessa jaksamis-
ta. Toimintaan osallistuneiden sekä heidän vanhem-
piensa palautteiden perusteella tässä onnistuttiin.
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5.2.2. Vanhempien palaute lasten ja nuor-
ten leiri- ja viikonlopputoiminnasta
Leirien ja viikonloppuryhmien päätyttyä lähetim-
me lasten ja nuorten huoltajille tyytyväisyyskyselyt. 
Saimme vastauksia leireistä 108 kpl ja lasten viikon-
lopputoiminnasta 43 kpl.

Kyselyssä pyysimme vanhempia kertomaan, miten 
leiri- tai viikonlopputoiminta vastasi perheen tarpei-
siin, millaisia kokemuksia lapsi on saanut, miten lapsi 
ja perhe hyötyivät sekä suosittelisivatko vanhemmat 
toimintaa muille.

Leiritoiminta

Vanhemmat kertoivat hyötyneensä monin tavoin lei-
ritoiminnasta. Kesälomajärjestelyt olivat helpommat, 
ja moni vanhempi oli hyvillä mielin töissä, koska pystyi 
luottamaan siihen, että lapsi on turvallisessa ympä-
ristössä ja luotettavien aikuisten kanssa. Vanhemmat 
olivat iloisia siitä, että lapsella oli mielekästä leiripuu-
haa sekä mahdollisuus vahvistaa sosiaalisia taitoja ja 
saada uusia kavereita. Palautteissa mainittiin tukiver-
kostojen puute. Leiriaika mahdollisti vanhemmille 
myös omaa lepoaikaa.

Vanhempien näkemysten mukaan leirin aikana lasten 
itsetunto, hyvä käytös ja rohkeus toimia ryhmässä 
olivat vahvistuneet. Vanhempien palautteissa nousi 
esiin hyvä ruoka, tyytyväisyys ajanviettoon ilman pu-
helinta, tietokonetta ja sosiaalista mediaa. Useassa 
palautteessa kerrottiin, että leiri oli lapselle positiivi-
nen kokemus ja kotiin oli palannut reipas ja innostu-
nut leiriläinen. 96 % vastaajista kertoi Parasta Lapsille 
ry:n leiritoiminnasta olleen hyötyä vanhemmalle ja 99 
% voivansa suositella leirejä muille perheille.

 Olen iloinen, että poikani sai olla leirillä koska 
leirillä ei tarvitse kuulla rahahuolia. Ne ovat 
perheessämme jatkuvasti esillä. Leiri tarjosi 
lapselleni ainutlaatuista tekemistä, mitä mi-
nulla ei ole tarjota.

Vanhemman palaute lasten leiristä 2015.

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 sel-
laisia elämyksiä, joita vanhemmilla ei taloudellisista 
tai muista syistä johtuen ole mahdollista tarjota. Lap-
set ja nuoret saivat viettää aikaa poissa tietokoneen, 
netin ja television ääreltä, mistä vanhemmat antoivat 
kiitosta ja hyvää palautetta. 

Vanhemmat kertoivat lastensa pitäneen erityisesti 
aktiviteeteista kuten askartelusta ja leikkituokioista, 
uusista kavereista ja mukavista ohjaajista sekä ruuas-
ta. Lapsen itsevarmuuden ja uskon omiin kykyihinsä 
kerrottiin kasvaneen.

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

 Lapsi oli oikein tyytyväinen, että viikon- 
loppuleireillä oli aina sama lapsiporukka.  
Hän tykkäsi todella paljon ohjelmasta,  
ohjaajista ja muista lapsista.

Vanhemman palaute lasten viikonloppuryhmästä 2015.

5.2.3. Lasten ja nuorten palautetta leiri- ja 
viikonlopputoiminnastaKaavion otsikko

1 2

Kaavion otsikko

1 2

88 %

84 %

Kaavion otsikko

1 2

Kaavion otsikko

1 2

75 %

70 %

Minulla oli kavereita leirillä / 
viikonloppuryhmässä 

Tulin hyvin toimeen  
aikuisten kanssa

Leiri/viikonloppu oli  
kokonaisuudessaan onnistunut

Tulisin mielelläni uudestaan
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5.2.4. Lasten ja nuorten leiri - ja viikon- 
lopputoiminta lukuina

Määrälliset tavoitteet toiminnassa
Lomakeskus Pukkila:  
talvileiri 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 lasta 
viikonlopputoiminnan ryhmät 15–20 lasta
Parasta Lapsille ry:n omissa loma- ja leirikeskuksissa 
lasten ja nuorten leirejä sekä lasten viikonlopputoimin-
taa järjestivät keskusjärjestö, Haukiputaan, Patenie-
men, Kajaanin ja Tampereen paikallisosastot. Muissa 
loma- ja leiripaikoissa lasten leirejä ja lasten viikon-
lopputoimintaa järjestivät keskusjärjestö, Karhulan, 
Pietarsaaren ja Pääkaupunkiseudun paikallisosastot. 

Toteutunut toiminta
Toiminta omissa loma- ja leirikeskuksissa:
Tavoite Toteutunut  
1 talvileiri  1 talvileiri (2014: 1 talvileiri)
12 kesäleiriä 12 kesäleiriä (2014: 12 kesäleiriä)
1 päiväleiri 1 päiväleiri (2014: 1 päiväleiri)
1 lasten viikonloppu- 1 lasten viikonloppuryhmää
ryhmää (2014: 1 ryhmä)

Toiminta muissa loma- ja leirikeskuksissa:
Tavoite Toteutunut  
3 kesäleiriä 3 kesäleiriä (2014: 3 kesäleiriä)
2 lasten viikonloppu- 2 lasten viikonloppuryhmää
ryhmää (2014: 2 ryhmää)

Toiminta osastopaikkakunnilla (Kotka, Pietarsaari):
Tavoite Toteutunut  
1 kesäleiri 1 kesäleiri (2014: 1 kesäleiri)
1 päiväleiri 1 päiväleiri (2014: 1 päiväleiri)

Hakemusten määrä / kpl 
566 (2014: 580)
Hyväksyttyjen hakemusten määrä 
540 (2014: 578)
Hylättyjen hakijoiden määrä 
31 (2014: 35)
Hakijoiden määrä (hlöä) 
720 (2014: 737)
Valintakriteerit täyttävien määrä/hyväksytyt  
(sis. peruuttaneet, jonottavat) 
689 (2014: 705)
Leireillä ja viikonlopputoiminnassa olleet 
567 (2014: 559)
Viikonlopputoiminta, lapset 
Hakemusten määrä 90, hakijoita 123 hlöä,  
osallistui 87 hlöä. 
(2014: Hakemusten määrä 90, hakijoita 113 hlöä, osallistui 84 hlöä) 

Leiritoiminta, lapset ja nuoret  
Hakemusten määrä 476, hakijoita 597,  
osallistui 480 hlöä. 
(2014: Hakemusten määrä 490, hakijoita 624 hlöä, osallistui 475 hlöä)

Peruneet (hyväksytyistä hakijoista): 85  
(2014: 131)
Perumisen osuus: 12 %   
(2014: 19 %). 

Peruutusten yleisimpiä syitä olivat perheen muuttu-
neet suunnitelmat. Muita syitä leiripaikan perumisel-
le olivat mm. terveyden hoitoon liittyvä toimenpide, 
perheen tilanne, lapsi ei halua lähteä, ei saapunut, ei 
halunnut tulla, koska serkut/kaverit eivät päässeet, 
toinen leiri tiedossa.  

Jos osallistujan peruutus ilmoitettiin ennen toimin-
nan alkamista, peruutuspaikkaa tarjottiin (mahdolli-
sessa) jonossa oleville hakijoille. Hakijoista 35 % ei 
ole ollut aiemmin Parasta Lapsille ry:n toiminnassa. 
(2014: 49 %)

Ilman leiriä tai viikonloppuryhmän paikkaa jääneet /
jonoon jääneet 37 (2014: 15)
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Lasten ja nuorten leirien hoitovuorokaudet

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

2015 
(2014)

Tavoite Toteutuma

lapset hvrk lapset hvrk
Yht: 117 (117) 585 (595) 91 (92) 449 (458)

Koivuhaka
2015 Tavoite Toteutuma

lapset hvrk/hpv lapset hvrk/hpv
Yht: 243 1215/113 267 1131/108

2014 Tavoite Toteutuma
lapset hvrk/hpv lapset hvrk/hpv

Yht: 266 1058/113 246 1051/114

Muut lomakeskukset:
Lomakoti Kotoranta

2015
(2014)

Tavoite Toteutuma

lapset hvrk lapset hvrk
Yht: 81 (95) 405 (473) 71 (89) 346 (441)

Hilperi, Pietarsaaren osaston päiväleiri (4 vkoa)
2015
(2014)

Tavoite Toteutuma

lapset hpv lapset hpv
Yht: 19 (40) 357 (760) 22 (17) 285 (159)

Lintukoto, Karhulan osaston lasten leiri
2015
(2014)

Tavoite Toteutuma

lapset hvrk lapset hvrk
Yht: 23 (23) 115 (115) 29 (31) 141 (150)

Viikonlopputoiminnan hoitovuorokaudet
Lasten viikonlopputoiminta (Pukkila, Kotoranta)

Tavoite Toteutuma
lapset hvrk lapset hvrk

Pukkila,  
kevät (2 vl) 18 72 22 86

Pukkila, 
syksy (4 vl) 18 144 24 182

Kotoranta
kevät (4 vl) 18 144 19 132

Kotoranta
syksy (4 vl) 18 144 22 165

Lasten ja nuorten leiri-  
ja viikonlopputoiminta yhteensä

Tavoite Toteutuma

lapset hvrk hpv lapset hvrk hpv

2015 564 2320 470 567 2632 393

2014 564 2303 873 559 2146 273

Perheiden taustatietoja
Nettotulot perheessä  
Hyväksytyissä hakukaavakkeissa (540 kpl): 
54 %:lla perheen nettotulot olivat alle 1600 €.

Toiminnan tarpeellisuuden perusteet hyväksytyissä 
hakukaavakkeissa: taloudelliset 73 %, sosiaaliset 99 
%, terveydelliset 53 %. (Useissa hakemuksissa oli ker-
rottu monia perusteluja.)

Perheen tilanne hyväksytyissä hakemuksissa:
yksinhuoltaja  63 % 
työtön 28 %  
opiskelija 12 % 
eläkeläinen  3 % 
velkaantunut  19 %

(Useissa hakemuksissa enemmän kuin yksi perheen 
tilannetta kuvaava seikka.)

5.2.5. Lasten kerhotoiminta

Lasten kerhotoiminta on suunnattu kouluikäisille lap-
sille. Kerhojen tavoitteena on täydentää lasten har-
rastustarjontaa alueella ja mahdollistaa myös pieni-
tuloisten perheiden lapsille harrastus.

Kevät-, kesä- ja syyskauden aikana lasten kerhoja 
järjestettiin Helsingissä ja Tampereella. Lapset ja va-
paaehtoiset kerho-ohjaajat kokoontuivat viikoittain 
kauden aikana ja kerhoissa oli yhteistä tekemistä lap-
sille ja ohjaajille. Kerhojen kantava teema oli lasten 
osallisuus. 

Lasten kerhotoimintaa järjestivät keskusjärjestö Hel-
singissä ja Parasta Lapsille Tampereen osasto ry Tam-
pereella. 

Paikka Toimintakausi VE Lapset Tapaamisia

Hki kevät/syksy 9/7 8/11 14/10
Tre kesä 5 32 16
Yht. 18 49 40
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5.3. LAPSIPERHEIDEn ToIMInTA

5.3.1. Perheiden leiri- ja viikonlopputoi-
minnan arviointia
Kokonaisuudessaan perheiden leiri- ja viikonlopputoi-
minta toteutui tavoitteiden mukaan, vaikka talvilei-
rille osallistuneiden perheiden määrä jäi vähäiseksi. 
Leiripäivät sisälsivät yhteistä liikuntaa, leikkejä,  luon-
nossa liikkumista ja luontoon tutustumista. 

Yhteistyötä tehtiin UFF:n, Suomen Vapaa-ajankalas-
tajien keskusjärjestön, Ruoveden luontokoulun ja 
Kulttuuriosuuskunta Uulun kanssa. Näiden vierailu 
toiminnassamme antoi aikuisille ja lapsille tietoa ja 
kokemusta kalastuksesta, eri maiden musiikkista sekä 
kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä.

Toimintaan osallistuneilta perheiltä kootaan kirjalliset 
palautteet, joissa perheet kertovat lasten ja aikuisten 
kokemuksista. Leiri- ja viikonlopputoimintaan osallis-
tuneiden perheiden palautteiden mukaan perheiden 
lapset ovat saaneet uusia kavereita ja vanhemmat 

5.3.2. Perheiden arviointia leiri- ja viikon-
lopputoiminnasta

Kaavion otsikko

1 2

96 %

Kaavion otsikko

1 2

97 %

Kaavion otsikko

1 2

91 %
Millainen leiri oli? 
– ”Mukava”

Perheiden vanhemmat  
tutustuivat toisiin vanhempiin

Perheiden lapsi/lapset  
saivat kavereita

ovat tutustuneet toisiin vanhempiin. Lapset ovat 
saaneet olla ja leikkiä toisten lasten kanssa ja per-
heillä on ollut myös aikaa olla yhdessä ja tehdä eri-
laisia asioita ilman tavallisen arjen velvoitteita.  

Maahanmuuttaneiden perheiden palautteiden 
mukaan aikuisten ja lasten suomen kieli vahvistui 
leiri- ja viikonlopputoiminnassa. Tähän vaikutti se, 
että yhteisenä kielenä on suomi ja ettei toiminnassa 
käytetty tulkkeja.

Myös perheleiriläisten hakemuksissa mainituille 
viranomaisille lähetettiin kysely toiminnasta. Viran-
omaiset kertoivat, että toiminnassa mukana olleet 
perheet olivat tutustuneet suomalaiseen kulttuuriin 
ja luontoon. Toiminta oli voimaannuttanut vanhem-
paa ja oli saatu uusia ystäviä. Myös lasten vuorovai-
kutustaidot olivat kehittyneet toiminnassa.

 Lapset saivat kavereita, opimme suomea, 
minä sain kavereita, kaikki ohjaajat tosi  
hyviä, hyvä ruoka.

Vanhemman palaute perheleiriltä 2015
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Lapsiperheiden leirit 2014 ja 2015

Leiri-
määrä

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

hakijoita
2015 9 44 297 117 1141 418
2014 9 44 212 122 864 442

Leireille osallistuneet

Aikuiset Lapset

Tavoite 
(hlöä)

Toteutuma 
(hlöä) Vrk-tavoite Vrk- 

toteutuma
Tavoite 
(hlöä)

Toteutuma 
(hlöä) Vrk-tavoite Vrk- 

toteutuma
2015 108 108 532 520 164 168 809 813
2014 98 103 492 515 146 157 718 782

5.3.3. Lapsiperheiden leiri- ja viikonloppu-
toiminta lukuina
Lapsiperheiden leiritoiminta

Leirit järjestettiin Lomakeskus Pukkilassa (7 kpl) ja Ur-
heiluopisto Kisakeskuksessa (2 kpl). Talvileiri oli 4 vrk 
ja kesäleirit 5 vrk. Tampereen seudulle suunnattu leiri 
järjestettiin yhteistyössä Parasta Lapsille Tampereen 
osasto ry:n kanssa. 

Hakemusten määrä
Leirihakemuksia tuli yhteensä 297. Yhteensä 117 per-
hettä hyväksyttiin leireille. Hakemuksista 158 (53 %) 
jäi jonoon odottamaan mahdollisia peruutuspaikkoja. 
Hylättyjä hakemuksia oli 22 (7%).  Hylkäyksen perus-
teena oli perheen osallistuminen RAY:n tukemaan 
lomatoimintaan vuonna 2014, perheen lasten täy-
si-ikäisyys tai puutteellisesti täytetty hakemus. 

Hakijoita oli yhteensä 1141 henkilöä, joista leireille 
hyväksyttyjä 418.

Leireille osallistuneet
76 perhettä
108 aikuista – 520 vrk
168 lasta – 813 vrk
61 vapaaehtoista  – 300 vrk 

35 % leireille valituista perheistä perui leiripaikan. 
Peruutuksen syinä olivat henkilökohtaisen elämän-
tilanteen muutokset esim. sairastuminen, opiskelu, 
työpaikka, perhetilanne ja taloudellinen tilanne.

Perustelut leirin tarpeellisuudelle: taloudelliset 93 %, 
sosiaaliset 92 %, terveydelliset 54 %. 

Useissa hakemuksissa oli valittu enemmän kuin yksi 
vaihtoehto. 

86 % perheistä oli ensikertalaisia, 14 % perheistä oli 
ollut leirillä ennen vuotta 2014.

82 %:lla nettotulot olivat alle 1600 €. Hakemusten 
mukaan 58 % perheistä maksoi leirimaksun itse.

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, vapaaehtoisista ja ryhmän johtajasta. Toi-
minta käynnistyy ennakkotapaamisella, jonka jälkeen 
ryhmä kokoontuu kolmeksi tai neljäksi viikonlopuksi 
perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään. Toiminta päät-
tyy lopputapaamiseen, jossa käydään läpi toiminnan 
kokemuksia.

Lappeenrannan perheryhmä
Parasta Lapsille Lappeenrannan osasto ry järjesti 
viikonloppuryhmän yhteistyössä Etelä-Karjalan per-

hetyön kehittämisyhdistys ry:n kanssa. Perheryhmä 
Pirpana huolehti perheryhmän kokoamisesta, johon 
kuului kahdeksan perhettä, joissa lapset olivat alle 12 
vuotta. Leirikeskus Lankaniemessä Mäntyharjulla ryh-
mällä oli kolme viikonloppua.

Kisakeskuksen perheryhmä kevät
Pääkaupunkiseudulla asuvien yhden aikuisen perhei-
den viikonloppuryhmässä oli 8 perhettä, joiden lapset 
olivat 3–8 vuotta. 

Kisakeskuksen perheryhmä syksy
Urheiluopisto Kisakeskuksessa järjestettiin maahan 
muuttaneille äitien perheryhmä. Viikonloppuryh-
mässä oli seitsemän äitiä 1 -10 vuotiaiden lastensa 
kanssa. 
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Perheiden viikonloppuryhmät
PERHEET AIKUISET LAPSET YHT.

Perhe- 
ryhmä Vkl:t Perhettä Aikuiset Läsnäolo* Vrk Lapset Läsnäolo Vrk Vrk:t  

yhteensä
Lappeen-
ranta 3 8 10 77 % 46/60 13 77 % 60/78 106/138
Kisakeskus 
kevät 4 8 8 100 % 64/64 12 96 % 92/96 156/160
Kisakeskus 
syksy 4 7 7 86 % 42/49 14 86 % 84/98 126/147

Yhteensä 11 23 25 88 % 152/173 39 86 % 236 388

5.3.4 Perheiden kerhotoiminta
Lapsiperheiden kerhotoiminta on alle kouluikäisille 
lapsiperheille suunnattua toimintaa, jota järjestetään 
perheiden 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 ta-

voitteena on vahvistaa vanhempien ja lasten välistä 
vuorovaikutusta sekä koko perheen keskinäistä dyna-
miikkaa.

Kerhotoimintaa järjestivät Pateniemen osasto ry, 
Tampereen osasto ry ja Lappeenrannan osasto ry.

RAY:n tukema kerhotoiminta Toimintakausi Perheet Aikuiset Lapset Tapaamisia
Pateniemen osasto syksy/kevät 21 21 35 25
Tampereen osasto syksy/kevät 16 20 33 16
Tampereen vauvaryhmä syksy/kevät 10 10 10 9
Lappeenrannan vauvaryhmä kevät 13 13 13 4
Yhteensä 60 64 91 54

5.3.5. Yhteenveto monikulttuurisesta  
perhetoiminnasta

Perhetoiminnan määrälliset tavoitteet saavutettiin 
suunnitellun mukaisesti.

Perheleirit ja viikonlopputoiminnan perheryhmät 
yhteensä

Aikuiset Lapset

2015 133 (tavoite 134) 207 (tavoite 202)
2014 127 (tavoite 122) 192 (tavoite 197)

Perhetoimintaan osallistui yhteensä 159 perhettä. 
Aikuisia toimintaan osallistui 197 ja lapsia 298.

Monikulttuuriseen perhetoimintaan 2015  
osallistuneet yhteensä

Aikuiset Lapset

Leirit 108 168

Viikonlopputoiminta 25 39

Kerhotoiminta 64 91
Yhteensä 197 298

*Perheiden läsnäoloon viikonlopuissa vaikuttaa mm. lasten sairastelu ja perheiden arkielämän muutokset toimintakauden aikana.
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6. vAPAAEHToISToIMInTA

6.1. vAPAAEHToISToIMInnAn KEHITTÄMIS- 
TAvoITTEET JA ToIMEnPITEET

6.1. Vapaaehtoisten peruskoulutuksen 
sisältöjen kehittäminen.
Toiminnan kehittäjät avasivat Parasta Lapsille -vapaa-
ehtoisten peruskoulutusten sisältöjä. Koulutuksen 
runko todettiin hyväksi eli siihen tehtiin vain hieno-
säätöä. Aiemmin toiminnassa mukana olleen vapaa-
ehtoisen kokemuspuheenvuoro peruskoulutuksessa 
on todettu hyväksi.

Leirivapaaehtoisille suunnatussa koulutuskyselyssä 
kysyttiin myös, antaako Parasta Lapsille ry:n vapaa-
ehtoisten peruskoulutus riittävät valmiudet leirioh-
jaajana toimimiseen ja antaako koulutus realistisen 
kuvan leiriarjesta. Vastaajista 23 oli sitä mieltä, että 
koulutus antoi realistisen kuvan leiriarjesta ja kaksi oli 
sitä mieltä, että ei.

6.2. REKRYToInTITILAISuuKSIEn JÄRJESTÄ- 
MInEn JA REKRYToInTI-TILAISuuKSIIn 
oSALLISTuMInEn:

Parasta Lapsille ry osallistuu erilaisiin vapaaehtoisten 
rekrytointitilaisuuksiin järjestön näkyvyyden paranta-
miseksi ja vapaaehtoisten rekrytoimiseksi.

Vuonna 2015 olimme mukana seuraavissa:

• 5.2.2015 Anna aikaa -tapahtuma, Pohjoismainen 
kulttuuripiste, Helsinki

• 10.3.2015 Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus, 
päätösjuhla + pikadeitit, Seurakuntasali, Järvenpää

• 18.3.2015 HAMK järjestöpäivä, HAMK, Hämeen-
linna

• 7.4.2015 Infoilta uusille vapaaehtoisille, Kumppa-
nuuskeskus, Oulu

• 6.5.2015 Infoilta uusille vapaaehtoisille, Kumppa-
nuuskeskus, Oulu

• 23.5.2015 Metalliliiton Varsinais-Suomen retkeily-
päivä, Zoolandia, Lieto

• 13.6.2015 Linnanmäen 65 vuotissynttärit, Linnan-
mäki, Helsinki

• 24.9.2015 Tee hyvää! -tapahtuma, Sanomatalo, 
Helsinki

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.

Leiriohjaajien peruskoulutuksia järjestettiin edellisen 
vuoden tapaan suunnitellusta poiketen kaksi ylimää-
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räistä. Näin turvattiin myös myöhemmin mukaan tul-
leille vapaaehtoisille samat lähtökohdat toimintaan 
tulemiselle. 

Osa suunnitelluista lisäkoulutuksista peruttiin vähäi-
sen osallistujamäärän vuoksi.

6.3.1. Valtakunnalliset koulutukset
• 7.2.2015 Helsinki: toimisto – leiriohjaajien perus-

koulutus 8 hlöä.
• 25.3.2015 Espoo: Helinä Rautavaara museo, Koh-

taamisia kulttuurin äärellä – koulutus 8 hlöä.
• 28.3.2015 Helsinki: Hotelli Arthur – leiriohjaajien 

peruskoulutus (6 h) 12 hlöä.
• 11.4.2015 Helsinki: Hotel Arthur, Yhteisöllisyys ja 

monikulttuurisuus -koulutus 15 hlöä.
• 18.04.2015 Tampere, Holiday Inn Tampere, vapaa-

ehtoisten peruskoulutus 17 hlöä.
• 12.5.2015 Helsinki: toimisto -Pelit ja leikit -koulu-

tus (3 h) 10 hlöä.
• 22.–24.05.2015 Virrat: Lomakeskus Pukkila, kesä-

leiriohjaajien koulutusviikonloppu 30 hlöä.
• 23.–24.05.2015 Haukipudas: Leirikeskus Koivuha-

ka, kesäleiriohjaajien koulutusviikonloppu 35 hlöä.
• 26.5.2015 Helsinki: Pasilan asukastalo, Miten ra-

kennetaan hyvinvointia vuorovaikutuksen avulla? 
-koulutus 17 hlöä.

• 4.6.2015 Helsinki: toimisto, leiriohjaajien perus-
koulutus 8 hlöä.

• 6.6.2015 Oulu: Kumppanuuskeskus, leiriohjaajien 
peruskoulutus 7 hlöä.

Koulutuksiin osallistui yhteensä 167 henkilöä. Kolme 
koulutusta peruuntui vähäisen osaanottajamäärän 
vuoksi.

6.3.2. Muut tapaamiset
• Leirikeskus Koivuhaan ohjaajien kiitossaunailtaan 

5.8.2015 osallistui 19 henkilöä.
• Vapaaehtoisten Sadonkorjuujuhlaan Hämeenlin-

nassa 23.8.2015 osallistui 22 henkilöä.

6.4. ToIMInnAn LAAJuuS

Vuoden 2015 lasten ja perheiden leiri-, viikonloppu- 
ja kerhotoimintaan osallistui 172 vapaaehtoista, joista 
81 oli uusia ja 90 jo aiemmin toiminnassa mukana ol-
leita, näistä 34 henkilöä miehiä ja 138 henkilöä naisia. 
Vapaaehtoisista alle 18-vuotiaita ohjaajaharjoittelijoi-
ta oli kymmenen, heistä kuusi oli uutta. Tämän lisäksi 
oli noin 60 yhteydenottoa, jotka eivät vielä johtaneet 
vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoisrekisterissä on 680 
henkilöä. Osastojen jäseniä näistä on 435 henkilöä.

6.5. ALuETYönTEKIJÄT vAPAAEHToISTEn 
REKRYToInnIn JA LEIRIMARKKInoInnIn 
TuKEnA

Kaavion otsikko

1 2

80 %

Kaavion otsikko

1 2

52 %

138 naista

34 miestä

90 kokenutta

81 uutta 

Vuonna 2015 Parasta Lapsille -järjestöön palkattiin 
helmi–toukokuun ajaksi kaksi aluetyöntekijää: etelän 
aluetyöntekijä (Pauliina Harjula joutui lopettamaan 
kesken, työtä jatkoi Sanna Aarnio) ja Oulun seudulle 
(Tiina Rusanen). 

Aluetyöntekijöiden työtehtäviin kuuluivat mm. yh-
teydenotot järjestöihin, viranomaisiin ja oppilaitok-
siin sekä erilaisiin rekrytointitapahtumiin osallistumi-
nen. Lisäksi Oulun seudun työntekijän tehtävänä oli 
vastata leirikeskus Koivuhaan leirien täyttymisestä ja 
vapaaehtoisten hankinnasta. 
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7. JÄRJESTöToIMInTA 

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. 

7.1. PAIKALLISTA ToIMInTAA

7.1.1. Haukipudas
• jäsenet 24, jäsenmaksu 4 €
• 4 lasten leiriä  
• lasten ja perheiden tapahtuma järjestön 70v juhla-

vuoden merkeissä
• varajäsen hallituksessa, valtuustossa 1

7.1.2. Kajaani
• jäsenmäärä 37, jäsenmaksu on 15 €
• toimikunnan jäseniä 6 ja varalla 2
• leirityöryhmä
• lasten leiri
• osallistuminen 70-juhlavuotistilaisuuteen. On 

osallistuttu lasten päivän tilaisuuteen ja Kajaanin 
kaupungin järjestämään kokoukseen, jossa paljon 
muita toimijoita eri vapaaehtoisjärjestöistä

• kummilapsi
• edustajat Parasta Lapsille ry:n hallituksessa 1+1, 

valtuustossa 1+1, osastotyöryhmässä 1

7.1.3. Karhula (Kotka) 
• jäsenmäärä 10, jäsenmaksu 10 €
• toimikunnan jäseniä 3+1
• lasten leiri 
• tapahtumia: Discoa, Suber Sunnuntai, Lapsen oi-

keuksien päivä, Koko perheen pikkujoulut, yhteis-
työ paikallisen seuran Snoozen kanssa nuorisotalo 
greipissä, jossa on järjestetty lanit verkkopelien vii-
konloppu. Osasto on pitänyt tapahtumassa kioskia 
ja tarjonneet ruoan. 

• edustajat Parasta Lapsille ry:n hallituksessa 1+1, 
valtuustossa 1+1 ja osastotyöryhmässä 2

7.1.4. Lappeenranta 
• jäsenmäärä 27, jäsenmaksu 10 €
• toimikunnan (hallituksen) jäseniä 9 
• työillat 2 krt kuukaudessa
• 1 viikonloppu-projekti: 8 perhettä (syys-, loka, 

marraskuussa Mäntyharjun Lankaniemessä)
• perhekahvilatoiminta yhdessä Etelä-Karjalan per-

hetyön kehittämisyhdistyksen ja MLL:n kanssa 7 
krt ja 2 juhlaa

• Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen 
ja MLL.n järjestämässä lasten ulkojuhlassa touko-
kuussa mukana

• äitien ja pienten lasten loruttelutuokiot 4 kertaa 
keväällä

• joulumyyjäiset, omaa varainhankintaa
• edustajat Parasta Lapsille ry:n hallituksessa 1, 

valtuustossa 1+1, osastotyöryhmässä 1

7.1.5. Nokia 
• edustajat Parasta Lapsille valtuustossa 1+1
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VAAsA

kArHuLA

TAMPere

NOkIA

PukkILA

kOIVuHAkA

kAJAANI

PIeTArsAArI

rAAHe

HAukIPuDAs

LAPPeeNrANTA

Pk-seuTu

PATeNIeMI

7.1.6. Pateniemi (Oulu)  
• jäsenmäärä 50, jäsenmaksu 6 €
• toimikunnan (hallituksen) jäseniä 8
• 4 lasten leiriä 
• lapsiperheiden iltaryhmä 25 tapaamista/vuosi
• leirityöryhmä
• kummilapsi
• edustajat Parasta Lapsille ry:n valtuustossa 2+2

7.1.7. Pietarsaari 
• jäsenmäärä 82, jäsenmaksu 7 € 
• toimikunnan jäseniä 10
• käsityöiltoja   
• 1 lasten leiri
• tapahtumia: Hilperin avoimet ovet + 60-v. juhlat  

ja pienten lasten pikkujoulut 
• leirityöryhmä
• kummilapsi
• edustajat Parasta Lapsille ry:n valtuustossa 3+3

7.1.8. PK-seutu
• jäsenmäärä 39, jäsenmaksu 10 €
• toimikunnan jäseniä 9
• lasten leiri; seikkailujen kesä
• tapahtumia: ravintolapäivä 16.5, kirpputoripäivä, 

järjestimme kesän 2015 leiriläisille Porsche Horse 
Show'n yhteyteen tapaamis- ja muistelohetken 
24.10.

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

osastotyöryhmässä 2

7.1.9. Raahe
• valtuusto 1+1
• leiri

7.1.10. Tampere 
• jäsenmäärä 24, jäsenmaksu 10 € 
• toimikunnan (hallituksen) jäseniä 7 
• 2 lasten leiriä 
• 1 perheleiri 
• lasten viikonloppuryhmä, 6 viikonloppua
• lapsiperheiden vauvaryhmä kerran kuussa 
• lapsiperheiden iltaryhmä joka toinen viikko
• järjestön 70-vuotisjuhlan hengessä tapahtuma
• edustajat hallituksessa varapuheenjohtaja sekä 

1+1, valtuustossa 1+1 ja osastotyöryhmässä 2

7.1.11. Vaasa 
• edustaja Parasta Lapsille ry:n hallituksessa 1 ja 

valtuustossa 1

7.1.12. Muuta

Yhdistysten puheenjohtajien perinteinen tapaaminen 
oli Kotkassa tammikuussa 2015.

Parasta Lapsille ry on avustanut osastojen toimin-
taa vuoden 2015 aikana 10 469,38 eurolla. Tuettua 
toimintaa on ollut lasten leiritoiminta erillisen selvi-
tyksen mukaan, osastojen tiedotuskulut (verkkotun-
nukset ja nimipalvelut) ja aktiivijäsenten kiitostapaa-
miset.

Parasta Lapsille järjestön kultaisen ansiomerkin sai-
vat Ida Botsch pitkäaikaisesta työstä Parasta Lapsille 
-järjestön hyväksi ja Eija Mikkonen ansiokkaasta 25 
vuoden palvelusta järjestön työntekijänä.
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10. LoMAKESKuSTEn ToIMInTA

Parasta Lapsille ry:llä on omistuksessaan kaksi leiri-
keskusta, joista Lomakeskus Pukkila (Virrat) toimii 
ympärivuotisesti. Haukiputaalla sijaitseva Leirikeskus 
Koivuhaka on avoinna toukokuun alusta elo- syyskuun 
loppuun. Omassa käytössä keskukset ovat pääsään-
töisesti koulujen loma-aikoina. Pukkilassa järjeste-
tään viikonloppuisin myös vapaaehtoiskoulutuksia, 
viikonloppuryhmiä ja hallinnon kokouksia.

10.1. LoMAKESKuS PuKKILA

Pukkilaa vuokrattiin 2015 juhlatilaisuuksiin, kuten su-
kujuhliin, syntymäpäiväjuhliin ja muutamiin muiden 
ryhmien tilaisuuksiin. 

Ryhmiä Lapsia Aikuisia Päivä- 
käyttö/hlö

Vuoro- 
kaudet

2015 33 581 245 284 1994
2014 36 738 268 358 2413

10.1.1. Leirikoulu

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

Leirikoulujen ohjelmasisältöjen kehittämisestä ja tar-
vittavan lisähenkilökunnan hankinnasta ja koulutta-
misesta, sekä leirikouluvarauksista ja myynnistä vas-
tasi Markku Teräs.

Leirikoulutoiminnan käyttö laski vuodesta 2014 mutta 
oli vastaavalla tasolla kuin 2013. Leirikoulun ohjelmis-
ta varsinkin päiväretki Helvetinjärvelle melonnan kera 
sekä kullanhuuhdonta olivat edelleen suosittuja. 

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. 

Koivuhaassa majoittui kaksi uutta ryhmää, jotka nos-
tivat täysihoitovuorokausia sekä leirikeskuksen myyn-
tituottoja. 

Ryhmiä Lapsia Aikuisia Päivä- 
käyttö/hlö

Vuoro- 
kaudet

2015 7 87 768 99
2014 23 - 165 732 233
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9. AuTA MAPuCHELASTA

9.1. KAMPAnJAn TAuSTA

Auta mapuchelasta -kampanja on toiminut Tirúassa 
vuodesta 2007 lähtien. Ulkoministeriön myöntämäl-
lä kolmivuotisella hanketuella turvataan kampanjan 
jatkuminen vuoden 2016 loppuun asti.

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

9.1.2. Kampanjan tavoitteet, organisaatio 
ja talous
Chilessä projektin toimintaa johtaa PIDEE:n talous-
sihteeri Enrique Faundez ja Tirúassa projektin käy-
tännön toteutuksesta vastaa Gloria Colipi. Psykologi 
Maite Dalla Porta toimii lasten oikeuksien opettajana, 
Patricia Marihuen johtaa naisten käsityöryhmää. Työ-
pajoja hoidetaan vapaaehtoisten ja PIDEE:n työtiimin 
voimin. Kesäleirin toteutukseen osallistuvat lukuisat 
vapaaehtoiset. Projektissa työskentelee myös psyko-
logi, joka ohjaa lapsia, lasten vanhempia, sekä opet-
tajiakin tunnistamaan lasten oikeudet. 

Hankkeeseen käytettiin 2015 ulkoministeriön avus-
tusta 54 191 euroa. Kummiavustukset olivat 22 466 
euroa ja muut avustukset 400 euroa. Siirrot avustus-
kohteeseen olivat yhteensä 67 823 euroa.

9.2. vuoDEn 2015 ToIMInTA

9.2.1. Koulujen tukeminen
Kummitoiminnalla tuetaan lasten koulunkäyntiä. Li-
säksi PIDEE tekee yhteistyötä koulun ja kodin kanssa 

ennaltaehkäistäkseen koulunkäynnin keskeytyksiä ja 
luokallejääntiä. Oppilaiden ja vanhempien kanssa kes-
kustellaan koulunkäynnin merkityksestä ja vaikeuksis-
ta. Tämä on edistänyt lasten läksyjen tekemistä.

9.2.2. Leiri
Perinteinen lasten leiri järjestettiin tammikuussa. 
Leirille osallistui 200 lasta ja 25 vapaaehtoista Cam-
pamento Lafkenche Lorcuran alueella Tirúassa. Leiri-
läisiä oli 90 enemmän kuin vastaavalla leirillä edelli-
senä vuonna. Leiri on lapsille ainutlaatuinen tilaisuus 
saada olla lapsi, sillä leiri on lasten ainoa loma. Leirillä 
ohjelmasta vastaavat vapaaehtoiset. Leirillä on kolme 
tasoa: yhdellä lapset opiskelevat mapudungunin kiel-
tä, toisella tasolla EA-taitoja sekä kasviparannusta ja 
kolmannella kasvatetaan tietoutta mapuche-kulttuu-
rista. Kuljetuksesta leiripaikalle sekä ruokahuollosta 
vastaa Tirúan kunta. PIDEE kustantaa leirille hiukan 
kouluruokaa monipuolisempaa ruokaa. 

9.2.3 Läksykerho
Lasten läksykerho kokoontuu kerran viikossa. Kerhoa 
ohjaa kaksi vapaaehtoista. Kerho toimi aluksi vapaa-
ehtoisten kotona, mutta nyt santiagolaiset opiskelijat 
ovat rakentaneet kerholle oman rakennuksen. Alueen 
lapsilla on vaikeuksia läksyjen tekemisessä, sillä mo-
net vanhemmista ovat luku- ja kirjoitustaidottomia ja 
näin opastaminen läksyjen kanssa on mahdotonta.
Kerhossa käy noin 10 lasta. Lapset tekevät ensin pari 
tuntia läksyjä ja sitten pari tuntia jotain muuta (piir-
tämistä, askartelua). PIDEE maksaa kerhon tarvikkeet 
ja välipalan lapsille. 

9.2.4. Työpajat ja käsityöyhdistys
Lapsille järjestettiin edelleen lauantaityöpajoja, joissa 
lapset saivat tukiopetusta mm. espanjan kielessä, ma-
tematiikassa, sekä tietotekniikassa. Tukiopetuksessa 
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on käytetty uutena menetelmänä Palin-menetelmää, 
joka on mapuche-kulttuuriin kuuluva huvi- ja urhei-
lumuoto. 

Tukiopetukseen poimittiin teemoja lasten oman kiin-
nostuksen mukaan. Teemoja olivat mm.  mapuchei-
den maailmankatsomus ja tukiopetus mapudungunin 
kielessä. Työpajoissa perehdytään myös ympäristö-
oppiin, tehdään käsitöitä ja harrastetaan kuvaama-
taitoa. Työpajaan osallistuu 10–17 lasta ja kokoontu-
misia on vuodessa 26–32.

Ohjaustuokion jälkeen työpajoissa tarjotaan ilmai-
nen välipala, mikä osaltaan houkutteli lapsia osallis-
tumaan. 

Naisten käsityötoiminnassa on 30 naista. Käsityötuot-
teita myydään Tirúassa ja neuvotellaan mahdollista 
myyntipaikkaa Temucoon. 

9.2.5. Ihmisoikeustyö
PIDEE jatkoi tärkeää työtä lapsenoikeuksien edistä-
miseksi Tirúassa. Esiin on tuotu mm. lapsen oikeutta 
leikkiin, sillä monet lapset tekevät koulupäivän jäl-
keen kotona töitä. Aiemmin ihmisoikeustyötä tehtiin 
vain kahdessa koulussa, nyt sen piirissä oli jo 1300 
lasta ja kaikki kunnan koulut.

PIDEE yhteistyössä Tirúan kunnan (perheen yhtei-
syyden jaoston) ja Identidad Lavkenche -yhdistyksen 
kanssa on kehittänyt johtajuuden koulutuksen, jonka 
aiheena on ”Ihmisoikeudet ja lasten oikeudet”. Koulu-
tus on tarkoitettu Tirúan ja Cañeten kuntien nuorille. 
Ensimmäinen koulutus pidettiin heinäkuussa. Siihen 
kutsuttiin 25 nuorta, mutta lopulta koulutukseen osal-
listui 35 nuorta, jotka viettivät kaksi päivää Tiruan lu-
kiossa. Koulutus vahvistaa kulttuurintuntemusta ja 
tukee sen säilyttämistä.

Vuoden aikaan koulutettiin lapsen oikeuksien ohjaa-
jia ja lisäksi marraskuussa järjestettiin Tirúan kunnan 
kanssa 2015 Lapsuuden päivän karnevaali.

9.2.6. Muuta
PIDEEN:n taloussihteeri Enrique Faundez vieraili Suo-
messa tammikuussa. Enrique tapasi kummeja, viran-
omaisia ja osallistui järjestön puheenjohtajapäiville. 

Toiminnanjohtaja Sari Nikula-Heino ja vapaaehtois-
toiminnan kehittäjä Taru Nyström vierailivat Chilessä 
29.11.–16.12.2015. He tapasivat vierailunsa aikana 
monia kampanjalle tärkeitä tahoja Tirúassa sekä San-
tiagossa ja vierailivat kummilasten perheissä. Matkan 
aikana pohdittiin myös jatkohankkeen teemoja.

Helmikuussa 2015 saatiin käyttöön uudet, responsii-
viset ja hakukoneoptimoidut kotisivut. Samalla käyt-
töön otettiin kävijäseuranta (kuva yllä).

Viestinnän henkilöresurssia kasvatettiin kokoaikaista-
malla työsuhde toukokuun alusta.

Kotisivu-uudistuksen yhteydessä myös paikallisosas-
tot saivat uudet ja yhdenmukaiset kotisivut. Muu-
tama osasto perehdytettiin vuoden aikana päivittä-
mään sivuja itse, mutta käytännössä viestintävastaava 
hoiti vielä sivujen päivityksen.

10. vIESTInTÄ JA MARKKInoInTI

10.1.TIEDoTuS, SoME JA vERKKoMAInonTA

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

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

Tiedotimme vuonna 2015 toiminnastamme verkkosi-
vuillamme vähintään viikoittain. Lisäksi markkinoim-
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me toimintaamme verkko- ja printtikanavissa, joista 
linkitimme lisätietoihin verkkosivuillemme. Muuta-
maa bloggausta lukuunottamatta blogia ei otettu vie-
lä käyttöön.

Tärkein sosiaalisen median kanavamme oli edelleen 
Facebook. Seuraajien määrä kasvaa tasaisesti, mut-
ta seuraajia tärkeämpää on heidän sitoutumisensa. 
Facebook on näppärä kanava järjestön toiminnan 
markkinointiin sekä yhteydenpitoon vapaaehtoisten 
kanssa. Määrätietoisella työllä julkaisujemme katta-
vuus on kasvanut Facebookissa räjähdysmäisesti ja 
yhä useampi toimintaamme tuleva tavoitetaan Face-
bookin kautta (kymmeniä perheitä ja lapsia vuonna 
2015).

Osallistumme vuoden aikana jo jonkin verran keskus-
teluun Twitterissä mm. RAY:n järjestämässä chatissa, 
jaoimme tietoa lapsen oikeuksista sekä lapsiperhe-
köyhyydestä. Twitter-seuraajien määrä lisääntyi vuo-
den aikana tasaisesti. Twitter-tiliämme on rakennettu 
siitä näkökulmasta, että jatkossa se on hyvä viestintä-
väylä, mikäli järjestömme tahtoo ottaa aktiivisemman 
roolin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Vuoden 2015 aikana ylläpidimme myös muita sosial-
lisen median kanavia. Jatkoimme markkinointia myös 
yhteistyötahojen foorumeissa, mm. RAY:n lomajär-
jestöjen kesaleiri.fi-sivuilla sekä Sosten Toimintasuo-
messa.

Google-mainonnan yhteistyökumppanina jatkoi Ma-
hon Digital, jonka kanssa haettiin linjausta mm. haku-
koneoptimoinnin ja leirikoulumarkkinoinnin kanssa. 
Myös Leirikeskus Koivuhaalle tehtiin omat kampan-
jansa. Kokeilimme leirimarkkinoinnissa myös Face-
book-mainontaa.

10.2. PAInETTu MEDIA

Ostimme lehtimainontaa vähemmän kuin 2014. Toi-
mintakalenteri, esitteet ja julisteet tavoittavat edel-
leen monia kohderyhmiämme, joten niiden määrä 
säilyi ennallaan.

Verkko- ja perinteinen mainonta tukivat hyvin toi-
siaan. Samasta aiheesta tehtiin julisteita, sisältöjä 
verkkosivuillemme sekä mainoksia eri verkkokana-
viin. Kanavissa on isoja eroja, joten viestit muokattiin 
median mukaan.

10.3. PuKKILAn LEIRIKouLuMARKKInoInTI

Pukkilan myyntiä hoiti edelleen henkilökohtaisesti 
leirikouluvastaava Markku Teräs ja markkinointia 
verkossa viestintävastaava Marjukka Kähönen. Lehti-
mainontaa ei ostettu lukuun ottamatta Leirikouluyh-
distyksen lehteä.

Leirikoulua ja verkkosivustoa markkinoitiin pääosin 
verkossa, mm. Googlen kautta. 

Syksyllä 2015 kokeilimme maksettua display-mainon-
taa luokkis.com:n etusivulla ja teimme leirikoulusta 
neljä lyhyttä Youtube-videota markkinointikäyttöön.

Kummankaan leirikeskuksen osalta ei ole myyntiä 
lukuunottamatta mitattavaa dataa markkinoinnin 
onnistumisesta. Vasta vuoden 2016 leirikoulusta saa-
daan markkinointia koskevaa asiakaspalautetta, kun 
uusi palautelomake otetaan käyttöön.

10.4. SISÄInEn vIESTInTÄ

Osastoihin ja vapaaehtoisiin pidettiin yhteyttä eri 
kanavia pitkin: Vapaaehtoispostilla (2/vuosi), puheli-
mella, tekstiviesteillä, sähköpostilla sekä Facebookin 
kautta. 

Järjestöllä ei ole käytössä sisäiseen viestintään säh-
köistä järjestelmää, mutta uudet maksuttomat väli-
neet, mm. pikaviestivälineet Whatsapp ja Facebook 
Messenger) sekä sähköposti mahdollistavat myös 
maksuttoman ryhmäviestinnän. Näitä välineitä käyte-
tään mm. toiminnan suunnittelussa ohjaajien kesken.

Sisäinen viestintä on edelleen järjestössä useimmi-
ten henkilökohtaista, kahden tai muutaman ihmisen 
välistä. Viestintäasioista lähetettiin keskusjärjestöstä 
vuoden aikana kaksi sähköpostitiedotetta sekä alku-
syksystä kyselyä osastojen viestittävistä asioista.

10.5. vERKoSToITuMInEn

Lähdimme mukaan viestintäyhteistyöhön lapsen oi-
keuksien viestintäverkoston kanssa, joka ylläpitää 
www.lapsenoikeudet.fi-sivustoa. 

Lisäksi viestintävastaava oli mukana mm. RAY:n 
viestintäpäivässä sekä Järjestösome-trendit 2016 
-tapahtumassa, jossa käsiteltiin mm. järjestöjen 
mahdollisuuksia hyödyntää uusia ilmaisia yhteisövies-
tintäkanavia (mm. Periscope).
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11. HALLInTo 

11.2. 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 osastotyöryhmä. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana laajana. Läsnä-
olo-oikeudella kokouksiin saivat tulla varsinaisten 
jäsenten lisäksi myös varajäsenet sekä valtuuston 
puheenjohtaja.

Vuoden 2015 kokoukset
17.1.
28.3.
23.5.
29.8.
17.10.
21.11.

Jäsenet 2015 + varajäsenet
puheenjohtaja  
Ossi Merisalo
varapuheenjohtaja  
Pirjo Sillman
Reija Kangasluoma Eija Ahola
Taru Kuusinen Pirjo Salmi
Tiina Marin Sami Mustonen
Anne Mäki Sirpa Kovalainen
Vuokko Piiponniemi Kari Kemppainen
Riku Välitalo Aku Rissanen
+ läsnäolo-oikeudella valtuuston puheenjohtaja 
Ida Botsch. 

11.1. 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 2015 kokoukset 
25.4. Helsingissä. Vuosikertomus ja tilinpäätös. Katsa-
us kuluneeseen kolmivuotiskauteen.
26.9. Virroilla. Toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
Toiminnasta koottujen palautteiden läpikäyminen. 

Jäsenet 2015 + varajäsenet
puheenjohtaja  
Ida Botsch Marja-Liisa Reinikainen
varapuheenjohtaja  
Elina Valkonen Mika-Matti Karikko
Veli-Matti Hämäläinen Ville Jämsen
Anu Kallio Timo Kuusijärvi
Eija Kirsilä Tarja Niemi
Seija Nyman Tuula Timonen
Mari Paasila Eija Lindell
Sirpa Pesonen Pekka Tanskanen
Lea Pikkarainen Elina Lehtimäki
Kaija Rajala Margit Tuovinen
Mari Redkin Jani Redkin
Lasse Rehvonen Emma Nyman
Tiina Salmijärvi Teijo Klemettilä
Maija-Liisa Tenhunen Milla-Jasmin Tenhunen
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11.3. HEnKILöKunTA

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

Toimiston työntekijät
Sari Nikula-Heino, toiminnanjohtaja
Ritva Leivo, taloussihteeri
Eija Rieppola, perhetoiminnan kehittäjä
Inna-Mari Simola, lasten ja nuorten 
toiminnan kehittäjä
Taru Nyström, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
Eija Mikkonen, toimistosihteeri
Marjukka Kähönen viestintävastaava

Lomakeskus Pukkilan henkilökunta
Helena Mäkelä, vastaava
Sofia Nyberg, keittäjä
Markku Teräs, Pukkilan kehittämisprojektin ja 
leirikoulutoiminnan vastaava, määräaikainen
Lisäksi leirien ja leirikoulujen aikana määräaikaista 
henkilökuntaa.

Leirikeskus Koivuhaka (toukokuu-elokuu)
Leirien aikainen henkilökunta palkattiin määräai-
kaisiin työsuhteisiin. Koivuhaan ympärivuotisesta 
valvonnasta, varausten vastaanotoista, kevätsiivouk-
sesta ja pienistä kunnostuksista huolehtivat Hilkka ja 
Olavi Kovalainen.

Tilintarkastajana toimi Timo Vilen  
HT Tilintarkastajaverkko Oy.

Järjestön talous perustuu Lasten Päivän Säätiön ja 
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksiin. RAY edel-
lyttää avustuksen saajalta toiminnan kohdentamista, 
sen jatkuvaa kehittämistä, vaikutusten seurantaa ja 
taloudellisuutta. Järjestön muina tulon lähteinä ovat 
RAY:n tukeman toiminnan asiakasmaksut, lomakes-
kusten oman käytön ulkopuolisen ajan myyntituotot, 
lahjoitukset, sekä keräys- ja arpajaistuotot. 

RAY:n myöntämät avustukset 
vuoden 2015 toimintaan:
Yleisavustus yhdistyksen toimintaan, johon  
sisältyy järjestön vapaaehtoistoiminta 

187.000 €
Lasten lomatoimintaan ja valtakunnalliseen moni-
kulttuuriseen lasten ja perheiden toimintaan

315.000 €
Saadut avustukset käytettiin kokonaisuudessaan ku-
luneen vuoden toimintaan.

Lasten Päivän Säätiön avustus 
oli toimintakaudella  492.000 €. 
Avustus saadaan aina joulukuussa ja on siten käy-
tettävissä vasta seuraavan vuoden toimintaan.

Onnistuimme oman käytön osalta hyvin. Perheiden 
lomatoiminnassa (106,8 %) ja lasten ja nuorten toi-
minnassa (102,8 %) ylitimme tavoitteet. Tavoite ase-
tetaan 90 %:iin täydestä käyttökapasiteetistä. 

Lomakeskus Pukkilan oman käytön osuus oli 101,77 
% tavoitteesta ja Koivuhaassa 104,7 %. Suurin muu-
tos oli vapaaehtoisten koulutustoiminnan lomakes-
kusten omassa käytössä (80 %).

Lomakeskus Pukkilan ulosmyynnissä päästiin ta-
voitteisiin, mutta edellisen vuoden huippumyyntiä 
ei tavoitettu. Ulosmyyntitavoite ylittyi 6,5 % mutta 

edellisen vuoden myynnistä jäätiin parikymmentä 
prosenttia. Leirikeskus Koivuhaan myynti ylitti tavoit-
teen ja edellisen vuoden myynnin n. 30 %.

Auta Mapuche lasta -kampanjaan järjestö saa ulko-
asiainministeriön kehitysyhteistyömäärärahasta han-
keavustusta tämän hetkisen päätöksen mukaan kol-
melle vuodelle (2014–2016). Vuonna 2015 avustus oli 
64.612 €, josta käytettiin 54.191 €. Kummiavustuksia 
saatiin 22.966 €.

Yleiskeräyksen tulos oli 510 €, joka käytetään leiritoi-
minnan välineistön hankintaan. Valioravinnolta vuon-
na 2014 saatu jouluraha käytettiin lasten ja perheiden 
kerhotoimintaan.

Vuonna 2014 saatua Tradekan avustusta käytettiin Pe-
rinteenkeruu-projektin loppuunsaattamiseen 9.066 €. 
Kuluttajaosuuskunnan Säätiöltä saatu 23.000 € avus-
tus käytettiin leirikeskusten kunnossapitoon ja han-
kintoihin.

Lainanlyhennyksiä maksettiin suunnitelman mukaiset 
maksuerät yhteensä 60.000 € ja toinen laina saatiin 
kokonaan maksettua. Varma eläkevakuutusyhtiön 
eläkelainan jäännös on vuoden vaihteessa 140.000 €, 
millä on 3,5 vuoden takaisinmaksusuunnitelma. 

Toimintavuoden tulos on 7.841,77 ja taseen loppu-
summa 1.756.283,67 €. Taseen oman pääoman osuus 
on 83,6 % ja pitkäaikainen vieras pääoma on 6,2 %, 
sekä lyhytaikainen 10,2 %. Henkilöstöä oli vuoden 
aikana kaikkiaan 51 henkeä, joista ympärivuotisia 10 
henkilöä, myös osa-aikaiset kokoaikaisiksi muutettu-
na henkilötyövuosia oli kaikkiaan 14,5. 

Parasta Lapsille ry
Valtuusto 23.4.2016, Helsinki

12. TALouS
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