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VUODEN 2016 ONNISTUMISIa
paRaSTa LapSILLE Ry

Vuosi 2016 on ollut lapsiperheille yhteiskunnallisesti 
epävarmuuden aikaa. hallitus on tehnyt nopeita pää-
töksiä sekä perunut niitä ilman riittävää lapsivaikutus-
ten arviointia. Pienituloisten perheiden toimeentu-
loon on kohdistunut uhkaa useaan otteeseen. 

Järjestökentällä rahapeliyhtiöiden fuusio luo myös 
jännitteitä tulevaisuuteen. tulevina vuosina on 
kartoitettava myös muita ra-
hoitusmahdollisuuksia, mm. 
houkutella yrityksiä sijoitta-
maan lapsiin ja lapsiperhei-
siin esimerkiksi vaikuttavuus- 
investoinnin avulla. suomessa 
on edelleen paljon köyhiä lap-
siperheitä eikä niiden määrä 
ole vähenemään päin. myös 
pienituloisten maahanmuutta-
japerheiden määrä on kasvussa. 
toiminnallemme on paljon ky-
syntää ja pyrimme vastaamaan 
perheiden tarpeisiin kehittämäl-
lä toimintaamme.

Lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellään, että 
lapsella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, hänen 
ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan. 
monet perheet kertovat Parasta Lapsille -toiminnan 
olleen ainoa aktiviteetti, johon lapsella tai perheellä 
oli mahdollisuus loma- tai vapaa-aikana.

100 UNELMaa -LEIRIT

Saimme olla mukana toteuttamassa lasten unelmia 
suomen monetan, teemu selänteen ja Finnish Flash 
ry:n -kampanjan kautta. Järjestimme kaksi ylimääräis-
tä viikonloppuleiriä lapsille Lomakeskus Pukkilassa ja 
Leirikeskus koivuhaassa syksyllä 2016. 100 unelmaa 
-viikonloppuun kutsuttiin pääasiassa lapsia, jotka oli-
vat kesällä jääneet leirijonoon tai olivat Oulun kau-
pungin lapsiperheiden kotipalvelun piirissä.

Nämä syksyn viikonloppuleirit olivat onnistuneita 
sekä lasten että vanhempien näkökulmasta. Lapsi 
pääsi kokemaan asioita, joihin perheellä ei ole mah-
dollisuutta taloudellisisista tai muista syistä johtuen. 
kaikki vanhemmat kertoivat hyötyneensä vapaista vii-
konlopuista monella tavoin. myös lasten kokema ilo 
oli tuottanut vanhemmille hyvää mieltä.

HyVÄN MIELEN HaNKKEITa

Parasta Lapsille ry oli mukana suomen Ratsastajain-
liiton hyväntekeväisyyshankkeessa kahden vuoden 

ajan. Hankkeessa tarjottiin ratsastuksellisia elämyksiä 
vähävaraisten ja syrjäytymis vaarassa olevien perhei-
den lapsille esimerkiksi tarjoamalla lapselle ilmaista 
alkeiskurssia. Hankkeen päättyessä 2016 Parasta Lap-
sille ry:n kautta ratsastamaan oli päässyt 75 lasta. 

Parasta Lapsille ry ja helsingin Diakonissalaitoksen 
Perhetalkoot järjestivät lasten peli- ja touhukerhon 
Pitäjänmäessä keväällä 2016. Yhteistyössä aloitettiin 

kerho, jossa  Diakonissalaitoksen 
lastensuojelupalveluissa olevat 
lapset ja alueella asuvat lapset 
kohtaisivat. 

kokeilu ylitti kaikki odotukset 
ja lapset innostuivat kerhosta, 
jossa he ovat saaneet mukavaa 
tekemistä sekä uusia ystäviä. 
Vuoden lopussa valmisteltiin 
kerhon siirto Parasta Lapsille 
Pääkaupunkiseudun osastolle.

VaIKUTTaMINEN  Ja   
JÄRJESTÖyHTEISTyÖ

teimme vuoden aikana yhteistyötä monien järjestö-
jen ja järjestöverkostojen kanssa sekä toiminnan että 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. 

Vaadimme mm. yhdenvertaisuuden toteutumista lap-
sen oikeuksien viestintäverkoston kanssa ja otimme 
kantaa leirien tarpeellisuuteen yhdessä RaY:n tukemi-
en leirijärjestöjen kanssa. Osallistuimme yhteiskun-
nalliseen keskusteluun mm. maahanmuuttoa, köyhiä 
lapsiperheitä, ihmisoikeuskysymyksiä ja vihapuhetta 
koskevissa asioissa.

pUHEENJOHTaJapÄIVIEN 
TaVOITTEET + ONNISTUMINEN

Järjestön puheenjohtajapäivät pidettiin Lappeenran-
nassa. Puheenjohtajapäivien teemana oli paikallisen 
toiminnan vahvistaminen ja päivän alusti ulkopuoli-
nen kouluttaja. Paikallisyhdistykset määrittelivät en-
simmäiset askeleet oman toimintansa vahvistamisek-
si.

Puheenjohtajapäivillä määriteltyjä kehittämistavoit-
teita yhteenvedettiin osastotoiminnan kehittämistyö-
ryhmässä marraskuussa. Syksyn aikana oli onnistuttu 
rekrytoimaan uusia vapaaehtoisia toimintaan useissa 
osastoissa.

Sari Nikula-Heino
toiminnanjohtaja

 Vuonna 2016 toiminta 
vastasi  palautteiden  
perusteella hyvin pieni- 
tuloisten ja vähäisten  
tukiverkostojen varassa  
sinnittelevien lapsi- 
perheiden tarpeisiin. 
sari Nikula-heino 
toiminnanjohtaja
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LastEN ViikONLOPPURYhmÄ  
LOmakOti kOtORaNNassa  

sYksYLLÄ 2016
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LapSET Ja NUORET
Parasta Lapsille -toiminnasta kotiutui vuoden aikana 
paljon iloisia lapsia ja nuoria monta kokemusta rik-
kaampana. Lasten ja nuorten toiminnassa osallistujat 
muodostavat tiiviin ryhmän, joka viettää yhdessä joko 
viisi vuorokautta, 4–6 viikonloppua tai useamman il-
lan.

Tarjosimme edelliseen vuoteen verrattuna useam-
malle lapselle ja nuorelle paikan kesäleirillä mm. 
nostamalla leirien tavoitelukua 
ja tehostamalla nuorten leirien 
markkinointia. 

Lasten ja nuorten 4–5 vrk:n yölei-
rejä järjestettiin Oulun seudun, 
Pirkanmaan, pääkaupunkiseudun 
ja kotkan lapsille, yhteensä 15 
leiriä kesällä, yksi hiihtolomavii-
kolla. Pietarsaaressa järjestettiin 
neljän viikon päiväleiri arkipäi-
visin. Viikonlopputoimintaa jär-
jestettiin pääkaupunkiseudun ja 
Pirkanmaan lapsille, yhteensä  
3 ryhmää (4–6 viikonloppua). Lasten kerhoja järjestet-
tiin Helsingissä ja Tampereella.

Yhteistyötä tehtiin Helsingin Diakonissalaitoksen Per-
hetalkoiden, UFF:n ja suomen Vapaa-ajankalastajien 
kanssa. Lisäksi ohjelmapalveluita ostettiin joiltakin 
tahoilta.

Suomen Moneta rahoitti lisäksi 100 unelmaa -viikon-
loppuleirit Virroilla ja haukiputaalla syksyllä. 

ySTÄVIÄ Ja yHDESSÄTEKEMISTÄ

Lasten ja nuorten leirit, viikonloput ja kerhot järjestet-
tiin suunnitellun ja toistuvan rungon mukaan. Sään-
nöllinen rytmi luo ennakoitavuutta ja turvallisuutta 
osallistujille. Toiminnan sisällöt suunniteltiin etukä-
teen lasten osallisuus huomioiden.

toiminnassa lapset ovat vuorovaikutuksessa koko 
yhteisön kanssa, luovat ihmissuhteita ja saavat uusia 
ystäviä. toiminnassa tuetaan monin tavoin yhteisöl-
lisyyttä, osallisuutta ja ystävyyssuhteiden muodos-
tumista. monet toimintaan tulevat lapset kokevat 
yksinäisyyttä eikä kaikilla ole kavereita arjen ympä-
ristöissä. 

Vaikka toiminnassa on nollatoleranssi kiusaamiseen 
ja rasismiin, osa lapsista koki kiusaamista. Palautteista 
kuitenkin ilmeni, että ohjaajat puuttuivat kiusaamiseen 
ja selvittivät tilanteet lasten kanssa. Valtaosa lapsista 
kertoo tulevansa toimintaan mielellään uudestaan. 

Vapaaehtoisilla ohjaajilla on lapsille ja nuorille iso 
merkitys ja useissa lasten palautteissa oli mainintoja 
kivoista ohjaajista. Ohjaajat ovat aktiivisesti läsnä ju-
tellen, leikkien ja pelaten lasten kanssa.

toimintaamme luotetaan. Vanhemmat kokivat mm. 
lapsen itsetunnon vahvistuneen toiminnassa ja lap-
sen omatoimisuus oli lisääntynyt. Vanhemmat olivat 
tyytyväisiä myös siihen, että toiminnan myötä lapsel-

le tuli tauko netti- ja kännykkä-
pelaamiseen. Vanhemmat saivat 
vapaa-aikaa ja hengähdystauon 
lapsen ollessa turvallisessa toi-
minnassa. 

ERITyISIÄ  
ONNISTUMISIa

Pystyimme tarjoamaan vuon-
na 2016 leiripaikan useammalle 
lapselle kuin edellisenä vuonna. 
toiminnan laatu ei kärsinyt tästä.

Leirikeskus koivuhaassa työskenteli yövalvoja ensim-
mäistä kertaa kaikilla leireillä. Leiri-öiden rauhallisuus 
ja myös ohjaajien lepo saatiin näin taattua. 

koti-ikävään kiinnitettiin kesällä erityistä huomiota. 
Leirijohtajat ja vapaaehtoiset saivat asianmukaista 
koulutusta ja käyttivät erilaisia keinoja lasten koti-ikä-
vän vähentämiseen. Tämä tuotti tulosta, esimerkiksi 
leirin kesken jättäneiden määrä väheni.

yHTEENVETO

Lapset kokivat toiminnassa iloa ja osallisuutta. Posi-
tiiviset kokemukset lasten ja aikuisten välisestä vuo-
rovaikutuksesta ja kuulluksi tulemisesta vahvistivat 
vanhempien palautteiden perusteella myös lasten 
itsetuntoa.

Vaikka osallistujana oli lapsi, toiminnasta oli hyötyä 
koko perheelle. Erityisesti viikonlopputoiminta vah-
visti perhettä ja vastasi mm. tukiperhettä jonottavien 
perheiden odotusaikaan. 

monella perheellä ei ole tukiverkostoa tai taloudel-
lisia mahdollisuuksia loma-ajan toimintaan. Useassa 
hakemuksissa mainittiin, että mihinkään ylimääräi-
seen ei ole varaa. Lasten leirihakemuksissa 54 % van-
hemmista kertoi olevansa yksinhuoltaja. 

Lapsen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmas-
ta on tärkeää, että lapsella on edes yksi loma- tai va-
paa-ajan kohokohta.

 Lapset saivat kavereita 
turvallisessa ympäris- 
tössä. Olen yksinhuol-
taja ja lapsillani ei ole 
paljoa tuttuja ja turval-
lisia aikuisia elämäs-
sään, leirin aikuiset 
olivat heille sellaisia.”
Vanhemman palaute  
lasten leiristä 2016
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PERhEiDEN ViikONLOPPURYhmÄ 
URhEiLUOPistO kisakEskUksEssa  

kEVÄÄLLÄ 2016
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MONIKULTTUURINEN 
pERHETOIMINTa
Perhetoiminta tarjoaa kohtaamisen paikkoja, joissa 
erilaisilla perheillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa. 

Perheleireillä ja viikonlopputoiminnassa vanhemmil-
la on eri tavalla aikaa olla vuorovaikutuksessa omien 
perheenjäsenten kanssa kuin arjessa sekä toimia 
myös toisten lasten ja aikuisten kanssa. tämän mah-
dollistaa loma kotoa: arkiaska-
reet eivät ole rasitteena. kerho-
toiminta tarjoaa vertaisryhmän 
ja tuen perheelle keskellä arki-
viikkoa.

Perheleirejä järjestettiin kesällä 
kahdella paikkakunnalla, yhteen-
sä yhdeksän 4–5 vrk:n leiriä. Per-
heleireille hakee perheitä ympäri 
suomea. toimintaan osallistuu 
erilaisia perheitä erilaisissa elä-
mäntilanteissa: mukana on maa 
hanmuuttajaperheitä, yhden 
vanhemman perheitä, yksinäisiä ja taloudellisesti tiu-
koilla olevia perheitä. Valtaosa perheleirien perheistä 
on maahanmuuttajataustaisia.

Viikonlopputoimintaa järjestettiin kahdella paikka-
kunnalla, yhteensä 3 ryhmää (4 viikonloppua) pää-
kaupunkiseudun ja Lappeenrannan perheille. Pääkau-
punkiseudun ryhmistä toinen oli kohdennettu yhden 
vanhemman perheille, toinen maahanmuuttajaper-
heille. 

Perhekerhoja oli Oulussa, Jyväskylässä ja tampereel-
la. kerhot kokoontuivat arki-iltaisin.

yHDESSÄOLOa LUONNOSSa

Perhetoiminta on ennalta suunniteltua ja valmistel-
tua. Perhetoiminnan jokaisessa toimintamuodossa 
on rytmi, jonka mukaan toiminta toteutetaan. tämä 
luo ennakoitavuutta ja turvallisuutta. Toiminnassa on 
hiukan enemmän joustoa kuin lasten ja nuorten toi-
minnassa, koska mukana on eri-ikäisiä lapsia. 

Perheet tulevat pääosin kaupunkiympäristöstä, ja esi-
merkiksi uinti, soutaminen ja retkeily metsässä voi-
vat olla harvinaisia aktiviteetteja perheille. Perheiden 
palautteissa sekä luontoympäristö että ohjelmallinen 
toiminta korostuu positiivisena asiana.

toiminnan sisällöt tukevat perheen yhdessä toimi-
mista ja vahvistavat perheenjäsenten keskinäistä hy-
vinvointia. Perheet osallistuvat ohjelman sisältöjen 

suunnitteluun. Toiminnasta rakennetaan monipuolis-
ta ja monikulttuurista. Eri perheet ja perheenjäsenet 
ja heidän vahvuutensa pääsevät esiin.

Leireillä ja viikonloppuryhmissä tarjotaan monen-
laista ryhmämuotoista toimintaa. Vanhempien omat 
hetket antavat tilaisuuden tutustumiseen ja vertaistu-

keen. Vanhemmat kokevat nämä 
hetket erittäin positiivisina ja 
toiminta on tarjonnut myös ilon 
hetkiä uusien kokemuksien ja tai-
tojen oppimisen kautta.

Vanhemmat ovat tyytyväisiä näh-
dessään oman lapsen toimivan 
osana ryhmää. Palautteista nou-
see myös esiin mm. ilo siitä, kun 
oma lapsi oppii uusia asioita.

Lasten leiripalautteista nousee  
esiin ohjelmallinen tekeminen, 

kuten uinti, kalastus, jalkapallo, leikit ja askartelu. 
myös luonnon tarjoamat mahdollisuudet mainitaan, 
mm. marjastus.

VERTaISUUTTa SUOMEN KIELELLÄ

toiminnan yhteinen kieli on suomi. toiminnassamme 
vallitseva turvallinen ja yhteisöllinen ilmapiiri rohkai-
see ihmisiä puhumaan suomea ja edesauttaa oppi-
maan suomen kieltä. 

Toiminta myös vahvistaa vanhemmuutta vertaisuu-
den ja osallisuuden kautta sekä helpottaa vanhem-
pien arjessa kokemaa uupumusta.

yHTEENVETO

Perheet saavat toiminnassamme lepoa ja virkistystä, 
ja toiminta tukee perheiden jaksamista. 

kohderyhmäämme ovat pienituloiset ja maahan-
muuttajaperheet. Mikään muu taho Suomessa ei jär-
jestä vastaavaa leiritoimintaa. Perheleirihakijoiden 
määrä on moninkertainen verrattuna leirille pääse-
vien määrään. Maahanmuuttajien määrä Suomessa 
kasvaa edelleen ja monikulttuuriselle toiminnallem-
me on kysyntää. 

Perheet löytävät toimintaamme hyvin sekä viran-
omaisten kautta, mutta yhä enenevässä määrin myös 
muita reittejä, mm. suosittelun kautta.

 Iskästä on vaan kiva 
olla yhdessä perheen  
ja muiden kanssa.  
Ja uiminen oli hauskaa. 
Äitistä oli kiva kun  
ruoka oli valmiina  
ja se oli hyvää.
Perheen palaute  
perheleiriltä 2016
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VaPaaEhtOistEN  
kOULUtUsViikONLOPPU

LEiRikEskUs kOiVUhaassa  
kEVÄÄLLÄ 2016
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VapaaEHTOISTOIMINTa
Parasta Lapsille -vapaaehtoiset ovat monimuotoinen 
ja -taustainen ryhmä ihmisiä, joita yhdistää aito halu 
toimia lasten ja perheiden parissa. Järjestöllemme on 
tärkeää, että vapaaehtoiset ovat vastuullisia ja luotet-
tavia aikuisia.

UUSIa VapaaEHTOISIa
JOKa VUOSI!

Leiri-, viikonloppu- ja kerhotoi-
minnassa oli mukana noin 180 
vapaaehtoista, joista yli puolet 
oli mukana ensimmäistä kertaa. 
85 % vapaaehtoisistamme on 
naisia. 

Lisäksi noin sata ihmistä osoitti 
kiinnostusta, mutta nämä yhtey-
denotot eivät johtaneet ainakaan 
heti vapaaehtoisuuteen. kiinnos-
tuneita oli merkittävästi aiempia 
vuosia enemmän, mutta  toisaal-
ta myös niitä oli enemmän, jotka 
eivät tulleet toimintaan asti.

KUN aNTaa NIIN Saa

Järjestömme toiminnassa ja sen suunnittelussa saa 
olla oma itsensä, toteuttaa itseään ja käyttää omia 
taitojaan. monet vapaaehtoiset hyödyntävät toimin-
nassa omia työelämä- tai harrastuspohjaisia tietojaan 
ja taitojaan sekä tietysti omaa elämänkokemustaan. 

Vapaaehtoisten palaute on pääosin kertomusta on-
nistumisista. Palautteissa mainitaan ilon aiheina esi-
merkiksi muutos nuoressa tai lapsessa leirin aikana 
tai vapaaehtoisen oma kasvu toiminnan myötä. myös 
yhteistyö toiminnassa koetaan tärkeänä ja tiimityös-
kentely palkitsevana. 

Ohjaajan työ tukee usein myös vapaaehtoisten am-
matillista puolta. Vapaaehtoiset raportoivat saaneen-
sa leiriltä mm. varmuutta ohjata ryhmää ja kokemusta 
maahanmuuttajien kanssa kommunikoimisesta. Oh-
jaajat kertovat kokeneensa toiminnan positiivisena 

ja saaneensa mm. itsevarmuutta, vertaistukea, iloa, 
rohkeutta, itseluottamusta, uusia ystäviä ja mahta-
van kokemuksen. Leiri on tauko myös vapaaehtoisen 
omaan arkeen: leirillä muu elämä unohtuu ja on help-
po keskittyä elämään hetkessä. 

VapaaEHTOISTEN KOULUTUS 
 Ja pEREHDyTyS

Vapaaehtoiskoulutusten sisäl-
töjen kehittäminen on jatkuvaa. 
Sisältöjä uusitaan vuosittain niin, 
että myös pitkään mukana olleille 
on tarjolla uusia lisäkoulutuksia. 
Syksyllä 2016 aloitettiin koulu-
tusyhteistyöneuvottelut Yhteiset 
Lapsemme ry:n kanssa.

Peruskoulutuksia järjestettiin 
helsingissä, tampereella, Lap-
peenrannassa, Jyväskylässä ja 
Oulussa. Peruskoulutusten lisäk-
si järjestettiin neljä lisäkoulutusta 

aiheista monikulttuurisuus, vuorovaikutus, ohjaajana 
toimiminen sekä pelit ja leikit.

ERITyISIÄ ONNISTUMISIa

Aluetyö (vapaaehtois- ja leirimarkkinointi)) sekä lei-
rijohtajuus sidottiin jälleen yhteen Oulun seudulla: 
keväällä aloittanut aluetyöntekijä jatkoi kesällä koi-
vuhaan toisena leirijohtajana. muutos oli onnistunut. 

Paikallisosastoihin saatiin rekrytoitua uusia vapaaeh-
toisia mm. viestinnän tueksi Ouluun ja Tampereelle. 

KIITTÄMINEN

Viikonloppu- ja kerhotoiminnan vapaaehtoisille jär-
jestettiin kauden päätteeksi kiitostapaamiset, joissa 
teemana oli yhdessä tekeminen. kävimme tutustu-
massa mm. Vallisaareen. koivuhaan kesäleiriohjaajil-
le järjestettiin palaute- ja kiitossaunailta koivuhaassa, 
muille leiriohjaajille sadonkorjuujuhla Urheiluopisto 
kisakeskuksessa.

 Paljon iloisia hetkiä,  
hymyjä, yhteistyön  
voimaa, antamalla  
voi saada todella  
paljon myös itse.
 
Vapaaehtoisen palaute  
lasten leiristä 2016

+ Palaute ja kiit
os!

Leirisuunnittelu

Mua 
kiinnostais! Homma toimii!

Kerro vähän itsestäsi!

PARASTA LAPSILLE RY

Parasta LaPsiLLe ry edeLLyttää että vaPaaehtoinen:

	 •	on	sitoutun
ut	järjestön	to

imintaperiaatte
isiin	ja	arvoih

in

	 •	on	halua	ja	
asennetta	toi

mia	lasten,	nuo
rten	ja	lapsip

erheiden	kan
ssa

	 •	sitoutuu	va
itiolon	ja	sala

ssapidon	peri
aatteeseen

	 •	on	luotettav
a

	 •	suunnittele
e,	toteuttaa	ja

	arvioi	toimintaa	yhdessä
	toisten	vapaa

ehtoisten	kan
ssa

	 •	huolehtii,	e
ttä	toiminta	on	turval

lista

	 •	sitoutuu	siih
en,	että	toiminta	on	kaikilt

a	osin	päihtee
töntä

	 •	ei	odota	pa
lkkaa	–	toiminnasta	saatu

	ilo	ei	ole	raha
ssa	mitattavissa

Parasta LaPsiLLe ry huoLehtii että vaPaaehtoinen saa:

	 •	maksuttomat	koulutukse
t	ja	ilmaisen	matkustamisen	koulutuk

siin	ja	toimintaan

	 	 koti-	tai	opisk
elupaikkakun

nalta

	 •	ilmaiset	suunnitt
elu-	ja	arvioin

titapaamiset	matkojen	ja	yllä
pidon	osalta

	 •	itsenäisesti
	hankkia	ensi

apukoulutust
a,	josta	synty

vän	kustannu
ksen	järjestö	

korvaa

	 	 keskinäisen	s
opimuksen	mukaisesti

	 •	tapaturmavakuutuksen
	toiminnan	ajaksi

	 •	todistuksen
	osallistumisestaan

	 •	täysihoidon
	leireillä

 

Leirien vaLinta

Katso	leiriajan
kohdat	saamastasi	Kesälei

rit	2017	-esitt
eestä.	 

Merkitse	tähän
	sen	leirin/lei

rien	tiedot,	jo
ille	haluat	oh

jaajaksi;	lomakeskus	 

sekä	leirin	alk
amis-	ja	päättym

ispäivämäärä.	Mikäli	osallistum
isesi	on	epäva

rmaa,	 

rastita	”osallis
tumiseni	ei	ole	va

rmaa’’	-kohta.	K
irjoita	myös	päivämäärä,	 

milloin	osallistu
misesi	varmistuu.	Ohjaaja

n	jaksamisen	ja	leiriläi
sten	 

viihtyvyyden	
kannalta	ohja

ajana	voi	olla
	kahden	viiko

n	jaksoissa,	 

jonka	jälkeen
	on	pidettävä

	tauko	ennen
	seuraavalle	l

eirille	tuloa.

Lomakeskus  
(esim.	Pukkila)	

Leirin ajankohta

Alkamispäivä	
		Päättymispäivä

Osallistumiseni
ei ole varmaa

Milloin  
varmistuu?

 

Parasta LaPsiLLe ry:LLä on oikeus haLutessaan  

Pyytää vaPaaehtoisen rikosrekisteriotetta.

(Laki	vapaaeh
toisten	rikost

austan	selvitt
ämisestä)

Parasta LaPsiLLe ry

SITOUMUS	VAPAAEHT
OISENA	TOIM

IMISESTA	2017

VAPAAEHTOIS
UUS

OSASTOTOIMINNAN OPAS · Sisällysluettelo

Parasta Lapsille ry

Parasta Lapsille ry • Parasta Lapsille ry:n johtotyö • Parasta Lapsille ry:n 

ja paikallisyhdistysten yhteistyö

Osastotoiminta

Perustehtävän toteuttaminen • Osaston asioita hoitaa toimikunta •

Mistä syntyy tuloksellinen osastotoiminta?

Toimihenkilöiden tehtävät

Puheenjohtaja • Varapuheenjohtaja • Sihteeri • Taloudenhoitaja 

• Vapaaehtoisvastaava • Leirivastaava • Osaston toimihenkilöiden 

perehdytys

Kokoukset

Sääntömääräiset kokoukset • Valmistelu

Asiakirjat

Kokouskutsu • Esityslista • Pöytäkirja • Arkistointi

Taloudenhoito

Yleistä • Toimikunnan vastuu • Kirjanpito • Talouden seuranta ja valvonta 

• Toimintakertomus ja tilinpäätös • Tilintarkastus • Vastuuvapauden 

myöntäminen • Avustukset • Varainhankinta • Paikallinen rahankeräys • 

Verotus • Yhdistyksen talousohjemalli

Näkyvyyden lisääminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin

Sisäinen viestintä • Ulkoinen viestintä

Vapaaehtoisuus

Parasta Lapsille –vapaaehtoisuuden periaatteet • Vapaaehtoisten 

perehdytys • Sopimus vapaaehtoisena toimimisesta • Matkustusohje • 

Junashekki • Lounassetelit

Leiritoiminta

RAY-avusteisen leiritoiminnan järjestämiseen liittyviä periaatteita • 

Osastojen leiritoiminnan avustamisen periaatteita • Parasta Lapsille ry:n 

ja osastojen leiriyhteistyö pähkinänkuoressa

Lasten ja lapsiperheiden toiminta

Lasten ja lapsiperheiden toiminta • Leiri RAY:n avustuksella

Leiri- ja viikonlopputoiminnan johtaja

Leiri- ja viikonlopputoiminnan johtajan toimenkuva • Johtaja ja osastot

Auta mapuche-lasta Kampanja 2011–2013 (Suomi–Chile)

Yhteistyöllä mapuche-lasten elämän laadun parantamista •  

Mapuchet – maan kansa • Mitä voi tehdä

Parasta Lapsille ry:n toimisto

Toimisto • Henkilökunnan toimenkuvat

Liitteet ja lomakkeet

Vapaaehtois- 
sitoumus

Peruskoulutus

Leiri!

+ Palaute ja kiitos!
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paIKaLLISTOIMINTa
Parasta Lapsille ry:llä on paikallistoimintaa noin kym-
menellä paikkakunnalla. Paikallinen toiminta on va-
paaehtoisvoimin järjestettävää toimintaa. 

Jäsenmäärä on kohtuullisen pieni, mutta siitä huoli-
matta aktiiviset ihmiset järjestävät paikallisesti mo-
nenlaista toimintaa lapsille ja perheille.

Jokainen paikallisosasto on erilainen ja toiminta läh-
tee oman paikkakunnan tarpeis-
ta sekä vapaaehtoisten vahvuuk-
sista. Joillakin paikkakunnilla 
toiminta on hyvinkin vakiintu-
nutta, toisaalla innostutaan sa-
tunnaisesti järjestämään jokin 
tapahtuma. toimintamuotoja on 
monia!

LEIRITOIMINTaa

Yöleirejä järjesti yhteistyössä kes-
kusjärjestön kanssa kuusi osas-
toa: haukipudas, kajaani, Pate-
niemi, tampere, kotka ja Pääkaupunkiseudun osasto.

Pietarsaaren osasto järjesti perinteisen neljän viikon 
päiväleirin kesäkuussa. Leiri järjestettiin arkipäivinä ja 
palkallisella työvoimalla.

RyHMÄTOIMINTaa

Ryhmätoimintaa, kuten erilaisia kerhoja, järjestetään 
Lappeenrannassa, tampereella, Jyväskylässä ja Pate-
niemessä. kerhotoiminta on melko vakiintunutta ja 
esimerkiksi Pateniemen iltaryhmää perheille on jär-
jestetty jo 14 vuotta yhtäjaksoisesti.

Jokaisella ryhmällä on erityispiirteensä ja toiminta voi 
olla suunnattu eri-ikäisille lapsille. Esimerkiksi Tampe-
reen osastossa kokoontuu käsikynkkä-ryhmätyöme-
netelmää hyödyntävä vauvaryhmä. 

TapaHTUMIa Ja RETKITOIMINTaa

Osastot järjestävät erilaisia tapahtumia lapsiperheille. 
Jotkut näistä ovat jo perinteikkäitä, kuten pikkujoulut 
karhulassa ja Pietarsaaressa. 

Uusiakin tapahtumia järjestettiin, esimerkiksi Hauki-
putaan halloween-juhlat ja tampereen osaston lapsi-
parkki joulun alla. kajaanissa organisoitiin ulkoiluhet-
kiä vastaanottokeskuksen lapsille.

Pääkaupunkiseudun osasto järjesti edellisen kesän 
leiriläisille ja vanhemmille hauskan retken Fazerin 
tehtaalle, tampereen osasto poliisimuseoon ja Pate-

niemen osasto Ranuan eläin-
puistoon. 

Paikallisosastot osallistuvat 
myös yhteistyössä muiden 
kanssa järjestettääviin tapah- 
tumiin, esim. tampereen 
osasto on vuodesta toiseen 
mukana LOP-juhlassa marras-

kuussa.

VaRaINHaNKINTa

tampereen ja Pietarsaaren osas-
tot saavat kunnan avustusta toi-
mintaansa. Lappeenrannassa ja 
Pietarsaaressa tehdään varain-
hankintaa käsityöryhmällä. Pää-
kaupunkiseudun osasto osallis-
tui mm. siivouspäivään ja hankki 
näin varoja osastolle. 

OSaSTOJEN TUKI

Järjestön puheenjohtajapäivillä syksyllä järjestettiin 
osastojen aktiiveille 10 askelta vapaaehtoisuuteen 
-koulutus. koulutuksessa käytiin läpi mm. oman pai-
kallisen toiminnan vahvuuksia ja mietittiin, miten 
uusia ihmisiä voisi rekrytoida ja innostaa toimintaan. 
Osastot määrittelivät itsellensä lyhyen aikavälin kehit-
tämistavoitteet. Samassa yhteydessä luotiin osasto-
väen yhteistä viestintää varten suljettu Facebook-ryh-
mä. kehittämistavoitteisiin palattiin osastotoiminnan 
kehittämistyöryhmässä marraskuun lopulla. Tulokset 
olivat lupaavia: uusia vapaaehtoisia oli saatu mukaan.

Osastoja tuetaan keskusjärjestöstä monin tavoin. 
Esimerkiksi viestintää ja markkinointia on tehty jär-
jestössämme pitkään keskusjärjestövetoisesti. Viime 
vuoden ilon aiheena olikin onnistuneet rekrytoinnit 
viestinnän vapaaehtoistehtäviin Tampereella ja Oulun 
seudulla.

Leiritoiminnan järjestäminen on raskasta täysin va-
paaehtoisvoimin. Vuonna 2016 paikallisosastoille 
tarjottiin mahdollisuutta siirtää leirit keskusjärjestön 
järjestettäväksi. Tällöin leirin hallinnolliset tehtävät, 
kuten postittaminen, maksuliikenne, bussivaraukset 
ja raportointi siirtyvät jatkossa keskusjärjestölle, jol-
loin vapaaehtoiset voivat keskittyä ydintehtäväänsä, 
eli lasten ja perheiden toiminnan ohjaamiseen.

rAY:n kohdennettua avustusta siirretään paikalliseen 
leiri- ja kerhotoimintaan rAY:n määrittelemin avus-
tuskriteerein.

DSfSD

 Huomasin tässä, mitä  
Lappeenrannan-reissu  
sai aikaan: löysin sieltä  
uudestaan oman luotai- 
sen positiivisuuteni ja 
muistin uudestaan,  
mitkä asiat on mulle tär-
keitä ja merkityksellisiä.
Osaston puheenjohtajan palaute 
puheenjohtajapäivistä 2016
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LOmakEskUs PUkkiLa

LEiRikEskUs kOiVUhaka



LEIRIKESKUKSET
Parasta Lapsille ry:llä on kaksi omaa leirikeskusta. 
keskukset mahdollistavat oman leiritoiminnan. Leiri-
toiminnan ulkopuolella leirikeskuksia käytetään mm. 
osastojen tapahtumiin, leirikoulutoimintaan sekä 
ulosmyyntiin.

LOMaKESKUS pUKKILa

Lomakeskus Pukkila on vuonna 2010 täysin perus-
korjattu 70 hengen lomakeskus. 
Lomakeskus sijaitsee Helvetinjär-
ven kansallispuiston tuntumassa 
ja sen toiminnassa hyödynne-
tään luontoympäristöä.

Lomakeskus Pukkila on järjes-
tön omassa käytössä koulujen 
loma-aikoina sekä satunnaisina 
viikonloppuina. Lisäksi Pukkilassa 
on järjestetty 1980-luvun alusta 
leirikoulutoimintaa. 

Pukkilan leirikoulut ovat seikkai-
lu- ja eräpainotteisia. Leirikoulut pohjaavat seikkailu-
kasvatuksen ja ryhmäyttämisen ideaan ja toiminnassa 
hyödynnetään kansallispuiston mahdollisuuksia. hel-
vetinjärvelle voi lähteä melonta-, patikointi ja yöret-
kelle ja Lomakeskuksen alueella voi huuhtoa kultaa, 
ampua jousella sekä laskeutua seinää pitkin. Pihan 
kodassa voi myös yöpyä.

Pukkilaa vuokrataan mm. erilaisiin juhliin ja ryhmä-
tilaisuuksiin. Tarjoukset tehdään jokaiselle ryhmälle 
räätälöitynä toiveiden mukaan. Pukkilasta on mah-
dollista tilata pelkkä majoitus, täysihoito tai ohjelmal-
lisia päiväpaketteja.

Lomakeskus Pukkilassa kunnostettiin vuoden aikana 
palloiluhallia, erityisesti näyttämötilaa. Lisäksi ympä-
ristöön tehtiin pieniä muutoksia ja siivottiin yleisil-
mettä mm. karsimalla puustoa. 

LEIRIKESKUS KOIVUHaKa

Leirikeskus koivuhaka on 1980-luvun alussa järjestöl-
le hankittu idyllinen leirikeskus 
haukiputaan halosenniemessä. 
Leirikeskus on järjestön omassa 
leirikäytössä kesäaikaan arkisin. 
Leirikeskusta vuokrataan erilais-
ten ryhmien käyttöön, mm. häitä 
ja muita juhlia varten kesäviikon-
loppuisin sekä keväällä ja syksyl-
lä.

Leirikeskus koivuhaka on käy-
tössä touko–lokakuussa. koivu-
haassa tehtiin vuoden aikana 
salaojitusta, uusittiin pitkospuut 

rantaan sekä salin ovi niin, että tila palvelee  toimintaa 
paremmin. 

HENKILÖKUNTa

Lomakeskus Pukkilassa työskentelee ympärivuotisesti 
kaksi henkilöä. Leirikoulu- ja leiriajalle palkataan lisäk-
si kausityöntekijöitä. 

koivuhakaan palkataan kesäkaudelle keittiö- ja sii-
voushenkilökunta sekä talonmies. koivuhaan ympä-
rivuotisesta valvonnasta ja myynnistä vastaa koivu-
haan osa-aikainen vastuuhenkilö.

 Sain kokeilla uusia  
asioita, joita en ollut  
ennen kokeillut. Ruoka  
oli parasta mitä leirillä  
olen maistanut ja  
ohjelmat ja tehtävät  
aivan mahtavia!
Oppilaan palaute  
Pukkilan leirikoulusta 2016

LEiRikOULULaisia  
LOmakEskUs PUkkiLassa
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MACPUHE-TYTTö  
tiRùassa ChiLEssÄ
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aUTa MapUCHE -LaSTa
Auta mapuchelasta -kampanja käynnistyi Tirúassa  
Chilessä vuonna 2007. Ulkoministeriön myöntämäl-
lä kolmivuotisella rahoituksella turvattiin kampanjan 
jatkuminen vuoden 2016 loppuun asti. Hanke loppui 
vuoden 2016 lopussa, mutta kummitoimintaa jatke-
taan nykyisten kummilasten kanssa.

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 suhteet-
toman paljon poliiseja verrattuna 
väkilukuun: 500 poliisia valvoo 10 
000 ihmisen kunnan järjestystä.

Chilessä projektin toimintaa joh-
taa yhteistyökumppanimme Pi-
DEE. työpajoja hoidetaan vapaa-
ehtoisten ja PiDEE:n työtiimin 
voimin. kesäleirin toteutukseen 
osallistuvat lukuisat vapaaeh-
toiset. Projektissa työskentelee 
myös psykologi, joka ohjaa lap-
sia, lasten vanhempia, sekä opettajiakin tunnista-
maan lasten oikeudet. 

Hankkeeseen käytettiin 2016 ulkoministeriön avustus-
ta 68 788 euroa. kummiavustukset olivat 23 310 euroa. 
siirrot avustuskohteeseen olivat yhteensä 67 074 eu-
roa.

VUODEN 2016 TOIMINTa

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.

Ulkoministeriön rahoituksella järjestetään vuosit-
tain lasten kesäleiri, tukiopetusta koululla ja tuetaan 
naisten käsityöosuuskuntaa sekä ihmisoikeustyötä ja 
tietoisuutta lapsen oikeuksista kouluttamalla vapaa-
ehtoisia, järjestämällä tapahtumia ja tekemällä julkai-
sutoimintaa.

LaSTEN LEIRI

Perinteinen lasten leiri järjestettiin tammikuussa. Lei-
rille osallistui 150 lasta Campamento Lafkenche Lor-
curan alueella Tirúassa. Leirillä ohjelmasta vastaavat 
vapaaehtoiset. Leirillä on kolme tasoa: yhdellä lap-
set opiskelevat mapudungunin kieltä, toisella tasolla 

Ea-taitoja sekä kasviparannusta ja kolmannella kasva-
tetaan tietoutta mapuche-kulttuurista. kuljetuksesta 
leiripaikalle sekä ruokahuollosta vastaa Tirúan kunta. 
PiDEE kustantaa leirille hiukan kouluruokaa monipuo-
lisempaa ruokaa. 

Leirillä tuetaan tärkeää lapsen oikeuksien työtä. Lei-
ri voi olla lapselle ainoa mahdollisuus lomaan koko 
vuoden aikana.

LÄKSyKERHO

Lasten läksykerho kokoontuu ker-
ran viikossa. kerhoa ohjaa kaksi 
vapaaehtoista. monet lasten van-
hemmista ovat luku- ja kirjoitus-
taidottomia ja näin opastaminen 
läksyjen kanssa on mahdoton-
ta. kerhossa käy noin 10 lasta. 
Lapset tekevät ensin muutaman 
tunnin läksyjä ja sitten leikitään 
ja askarrellaan yhdessä. PiDEE 
maksaa sekä kerhon tarvikkeet 

että välipalan lapsille. 

TUKIOpETUS Ja  
KÄSITyÖyHDISTyS

Lapsille aiemmin järjestetyt lauantaityöpajat on saa-
tu kunnan toiminnan piiriin. työpajoissa perehdytään 
ympäristöoppiin, tehdään käsitöitä ja harrastetaan 
kuvaamataitoa. Lapsille järjestettiin tukiopetusta, 
jossa lapset saivat tukea mm. mapuchen kielen ja 
kulttuurin oppimiseen Palin-menetelmällä, joka on 
mapuche-kulttuuriin kuuluva huvi- ja urheilumuoto. 

Naisten käsityötoiminnassa on naisia, jotka valmis-
tavat käsitöitä myyntiin. käsityötuotteita myydään 
Tirúassa. Vuoden aikana järjestettiin naisille käsityö-
koulutuksia ja heitä tuettiin materiaalihankinnoissa.

IHMISOIKEUSTyÖ

PiDEE tekee ihmisoikeustyötä yhteistyössä Tirúan 
kunnan lapsiasioiden verkosto kanssa, joka kokoon-
tui kerran kuussa. Verkosto koulutti vuoden aikana 
vapaaehtoisia ja ammattilaisia ihmisoikeusasioista ja 
järjesti mm. työpajan lasten kaltoinkohtelun ja sek-
suaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Tarvittaessa 
verkosto puolustaa myös yksittäisten lasten asioita.

PiDEE julkaisi vuonna 2016 lapsille suunnatun kirjan 
Lapsen kymmenen oikeutta. 

 Olemme saaneet tehdä 
pitkään lastensuojelu-
työtä Tirúassa. Ulko- 
ministeriön rahoituksen 
päättyessä työ jatkuu 
mm. vapaaehtoisten ja 
kunnan voimin. Myös 
kummitoiminta jatkuu.

 toiminnanjohtaja  
sari Nikula-heino



PaRasta LaPsiLLE  
-kUVAVirTAA  

iNstagRamissa
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VIESTINTÄ  Ja MaRKKINOINTI
Parasta Lapsille -viestinnällä ja markkinoinnilla on 
kaksi päätavoitetta: varmistaa järjestön toiminnan 
onnistuminen sekä puolustaa heikommassa asemas-
sa olevien lasten ja lapsiperheiden asemaa yhteiskun-
nassa.

MaRKKINOINTIa SÄHKÖISISSÄ 
KaNaVISSa

Parasta Lapsille -viestintä ja 
markkinointi kulkevat limit-
täin ja ovat usein sama asia, 
mutta varsinainen toiminnan 
mainonta painottuu kevääseen. 
markkinoimme leirejä lapsiper-
heille tammikuusta kesään asti ja 
samaan aikaan rekrytoimme 
myös yli 100 uutta vapaaehtoista 
kesän leireille.

sosiaaliviranomaiset ja muut 
sidosryhmämme ovat edelleen 
tärkeitä viestinviejiämme. Silti 
tarvitsemme paljon muutakin markkinointia, jotta 
tavoitamme nekin lapsiperheet, jotka eivät vielä ole 
muun avun tai tuen piirissä ja joille juuri meidän toi-
mintamme voi olla se matalan kynnyksen tuki, jonka 
perhe jaksamisekseen tarvitsee.

Vuonna 2016 viestinnän mittarit osoittivat, että vii-
me vuosien painopisteen siirtäminen printistä verk-
koon tuo nyt vahvasti tulosta. Google, Facebook ja 
sähköpostimarkkinointi ovat korvanneet kokonaan 
lehtimainonnan ja isolta osin myös esite- ja ilmoi-
tustauluilmoittelun. Yhä useampi lapsiperhe löytää 
toimintaamme sosiaalisen median tai googlen avulla. 

Pääkohderyhmämme ovat maahanmuuttajaperheet 
sekä pienituloiset lapsiperheet. koska kohderyhmäm-
me on heterogeeninen ja laaja, markkinointia on 
mahdollista kehittää jatkuvasti segmentoimalla koh-
deryhmää ja kohdentamalla mainontaa. tähän uudet 
viestintävälineet taipuvat hyvin.
 
VIESTINTÄ VapaaEHTOIS- 
REKRyTOINNIN TUKENa

Vapaaehtoistoiminnan markkinointi ei ole muuttunut 
järjestössämme yhtä radikaalisti kuin muu markinoin-
ti. Oppilaitokset ovat meille edelleen ylivoimaisesti 
tärkein yksittäinen uusien vapaaehtoisten rekrytointi-
väylä, joskin samaan aikaan moni löytää toimintaam-
me etsiessään vapaaehtoistehtäviä itse verkosta, esi-
merkiksi Googlen kautta.

Tavoitamme kiinnostuneita hyvin, mutta meidän on 
myös vakuutettava heidät toimintamme mielekkyydes-
tä. Houkutellaksemme kiinnostuneet yhteydenotto- 
kynnyksen yli on tärkeää, että viestimme vapaaehtoi-
suudesta hyvin. toimintamme on iloista, palkitsevaa 
ja positiivista. Tämän välittäminen ulospäin on sisällöl-
linen tavoitteemme kaikessa viestinnässä. Todelliset 
tarinat, kuvat ja sitaatit vapaaehtoisuudesta ja mer-
kityksellisestä toiminnasta lasten ja perheiden paris-

sa ovat vapaaehtoisrekrytoinnin 
sydän. Tätä viestintää tukemaan 
otetaan vuosittain käyttöön uusia 
välineitä ja kanavia. Esimerkiksi 
2016 aloimme tehdä viestintää 
suoraan leireiltä päivittämällä 
kuvia  järjestön instagram-tiliin.

LÄHETTILyyS 

Järjestössämme on iso joukko 
ihmisiä, jotka ovat vieneet vies-
tejämme eteenpäin omilla kas-
voillaan jo vuosia, paljon ennen 

kuin ilmiölle oli olemassa sanaa. työntekijä- ja vapaa-
ehtoislähettiläät ovat mahdollistaneet Facebookin 
kasvun yhdeksi järjestön tärkeimmistä markkinointi-
kanavista.

Vuoden 2016 aikana järjestössä alettiin tehdä lähet-
tilyyttä näkyväksi ja ryhdyttiin kannustamaan mm. 
paikallisosastojen vapaaehtoisia aktiivisuuteen sosi-
aalisessa mediassa.

SISÄINEN VIESTINTÄ

Parasta Lapsille -järjestö viestii monella eri sisäisen 
viestinnän tasolla. Laajasti voidaan ajatella sisäisen 
viestinnän käsittävän hallinnon ja vapaaehtoiset. kes-
kusjärjestö lähetettää postia mm. paikallisosastoihin 
ja vapaaehtoiskirjeen kaikille rekisterissä oleville va-
paaehtoisille muutaman kerran vuodessa.

Viestintäkanavat valitaan sen mukaan, mikä sopii 
millekin tasolle. WhatsApp- ja Facebook-ryhmät so-
veltuvat hyvin pienten joukkojen, esim. yksittäisten 
leirien ohjaajaryhmän viestintään, kun taas sähköpos-
tilla hoidetaan laajemmat jakelut. Tiedostojen siirtoa 
varten voidaan käyttää pilvipalveluita.

VaIKUTTaVa VIESTINTÄ

Parasta Lapsille -järjestö tekee vaikuttavaa viestintää 
järjestön arvojen mukaisesti yhdessä muiden järjestö-
jen kanssa sekä omissa some-kanavissaan ja blogissa.

 Googletin kesäleirit  
ja sitä kautta päädyin  
tälle samalle sivulle 
kuin viimekin vuonna.
 
Leirihakemuksessa  
”Mitä kautta kuulit meistä”



PArASTA LAPSiLLE -TOiMiSTO 
maLmiLLa, hELsiNgissÄ



HaLLINTO
VaLTUUSTO 

Parasta Lapsille ry:n ylin päättävä elin on paikallis-
yhdistysten jäsenistä koostuvat kolmivuotiskaudeksi 
valittu valtuusto. Valtuuston varsinaiset jäsenet hen-
kilökohtaisine varajäsenineen ovat paikallisosastojen 
valitsemia henkilöitä. 

Valtuuston paikat määräytyvät paikallisosastojen 
jäsenvelvoitteet suorittaneiden jäsenten määrän 
mukaan. Pietarsaaren osastolla on kolme paikkaa ja 
muilla yhdestä kahteen paikkaa. Valtuusto kokoontui  
sääntömääräisiin kokouksiin vuoden aikana kaksi ker-
taa lähes täydellä edustuksella.

Lisäksi valtuusto kokoontui kesällä 2016 hallituksen 
kanssa yhteiseen strategiapäivään. strategiapäivässä 
arvioitiin voimassa olevaa strategiaa ja suunnattiin 
katsetta tulevaan. Tapaaminen oli keskusteleva ja 
ideoiva.

HaLLITUS

hallituksessa on kuusi varsinaista jäsentä sekä pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja. tämän lisäksi myös 
varajäsenillä oli vuoden aikana mahdollisuus osallis-
tua kokouksiin. Lisäksi valtuuston puheenjohtajalla oli 
läsnäolo-oikeus kokouksissa. hallitus kokoontui vuo-
den aikana seitsemän kertaa keskimäärin kymmenen 
henkilön vahvuudella. 

Vuosi oli hallituksen toinen työskentelyvuosi. Vuonna 
2016 hallituksen asioissa painottui toiminnan kehittä-
minen sekä järjestön henkilöstömuutokset. 

Osa kokouksista oli teemakokouksia, joissa toimin-
nan kehittäjät, viestintävastaava ja yksi hallituksen 
jäsenistä pitivät alustuksen jostakin teemasta ja sen 
mahdollisista vaikutuksista järjestön toimintaan. tee-
makokoukset olivat vuorovaikutteisia ja toimihenki-
löiden ja hallituksen toimintaa ohjaavia sekä kannus-
tavia.

Vuoden aikana kokoontui myös osastotoiminnan 
kehittämistyöryhmä, jossa keskityttiin paikallisen 
toiminnan vahvistamiseen. Osastotoiminnan kehittä-
mistyöryhmä kokoontui syksyllä laajempana puheen-
johtajapäivillä määriteltyjen kehittämistavoitteiden 
arviointia varten.

HENKILÖKUNTa

Parasta Lapsille ry:n henkilökunta koostuu helsingis-
sä sijaitsevan toimiston työntekijöiden sekä loma-

keskusten henkilöstöstä. Vakituisessa työsuhteessa 
järjestössä työskentelee yhdeksän henkilöä. Lisäksi 
järjestössä työskentelee useita määräaikaisia työn-
tekijöitä toiminnan luonteesta johtuen. Järjestössä 
tehtiin töitä yhteensä 16,25 henkilötyövuotta. 

Järjestön toimintaa tukemaan ostetaan kirjanpitopal-
velua. Lisäksi Leirikeskus koivuhaan ympärivuotisesta 
valvonnasta ja vuokrauksesta vastaavien henkilöiden 
työstä maksetaan korvaus.

helsingin toimistolla työskentelee kolme toiminnan 
kehittäjää, viestintävastaava, toimistosihteeri, talous-
sihteeri/päällikkö sekä toiminnanjohtaja. henkilös-
törakenne on kevyt. määräaikaisten työntekijöiden, 
kuten leirijohtajien työnjohdollisena esimiehenä 
toimivat kehittäjät. Lisäksi leirikeskuksissa emäntä 
vastaa määräaikaisen henkilöstön toiminnallisesta 
johtamisesta.

Vuoden aikana pitkäaikainen taloussihteeri eläköityi 
ja muutoksen myötä tehtävänkuva uudistettiin talous-
päälliköksi. Uusi talouspäällikkö aloitti syksyllä 2016. 

TaLOUS: KOTIMaaN TOIMINTa

Järjestön talous perustuu Lasten Päivän Säätiön ja ra-
ha-automaattiyhdistyksen avustuksiin. 

Järjestön muina tulonlähteinä ovat asiakasmaksut, 
leirikeskusten oman käytön ulkopuolisen ajan myyn-
tituotot, lahjoitukset, sekä keräystuotot. 

RaY:n yleisavustus 187 000 €
rAY:n kohdennettu avustus 326 000 €
Lasten Päivän Säätiön avustus 516 000 €
tradekan avustus 20 000 €
Yleiskeräyksen avustus 6 665 €

suomen monetan, teemu selänteen ja FinnishFlash ry:n 
100 unelmaa kampanja-avustus 12 863,14 €

TaLOUS: aUTa MapUCHE-LaSTa

Auta mapuche-lasta -kampanja rahoitetaan ulkomi-
nisteriön kehitysyhteistyömäärärahojen hankeavus-
tuksella sekä omarahoitusosuudella.

Ulkoministeriön rahoitus 68 788 €
kummiavustukset 23 310 €
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paRaSTa LapSILLE Ry

Parasta Lapsille ry on 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. 
Tavoitteemme on vahvistaa lapsiperheiden jaksamista. 

Järjestämme leiri-, viikonloppu- ja kerhotoimintaa lapsille, nuorille ja 
lapsiperheille. kohderyhmämme on pienituloiset ja maahanmuuttajaperheet.

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

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

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

Toiminnan rahoitus perustuu pääosin Lasten Päivän Säätiön ja 
raha-automaattiyhdistyksen avustuksiin. 

Järjestön toiminta-ajatus ja arvot sitovat kaikkia toimintaan osallistuvia. 


