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1. Lukijalle
Syksyllä 2014 aloitin Parasta Lapsille ry:n historian kokoamisen
alkuperäisenä toimeksiantonani ”perinteenkeruu”. 70-vuotisjuhliinsa valmistautuvassa järjestössä oli virinnyt ajatus kerätä muistelmia ja perimätietoa haastattelemalla vuosikymmenten aikana
toiminnassa mukana olleita aktiiveja. Tätä suunnitelmaa toteutettiin talvella 2014–2015 ympäri Suomen: kävin tekemässä ryhmähaastatteluita tällä hetkellä toimivissa osastoissa sekä jututin
muutamien sammuneiden osastojen ihmisiä ja järjestön hallinnossa toimineita. Äänitettyjä haastatteluita syntyi noin kolmekymmentä tuntia, ja ne on toimitettu talteen Kansan Arkistoon
– arvokasta materiaalia myös tulevaisuuden historiantutkijoille!
Heti projektin alussa kävi selväksi, että kertynyttä aineistoa kannattaa myös jakaa yleisölle ja samalla rikastuttaa sitä järjestön dokumentoidulla historialla. Niinpä olen kirjoittanut tämän kirjan
7

iloksi kaikille Parasta Lapsille ry:n toiminnan menneisyydestä,
nykyisyydestä ja tulevaisuudesta kiinnostuneille. Järjestöstä on
kymmenen vuotta sitten tehty kattava historiikki Ruokaa ja rinnalla kulkemista – Parasta Lapsille ry yhteiskunnan muutoksessa
(Hanna Sirén & Anu Järvinen, Helsinki 2005). Sellaisen tekemiseen ei siis nyt ollut tarvetta, vaan oli mahdollista tehdä kevyempi, fragmentaarisempi ja vapaamuotoisempi katsaus järjestöön.
Tässä kirjassa nostan esiin joitakin mielenkiintoisia yksityiskohtia
Parasta Lapsille ry:n taipaleelta. Toivon, että olen löytänyt lukijoille jotain tuoretta ja yllättävää.
Parasta Lapsille ry:n 70-vuotinen taival kulkee juuri päättyneen
toisen maailmansodan runtelemasta pulan ja niukkuuden Suomesta 2010-luvun materiaalisesti yltäkylläiseen Suomeen. Toiminnan pintatasossa näkyvät ajan ja yhteiskunnan muutokset
– enää ei kesäleirin onnistumista mitata leiriläisiä punnitsemalla,
eikä järjestöllä enää ole kansandemokraattista poliittista viitekehystä. Perimmäiset arvot ja aatteet näyttävät silti säilyneen samoina. Heikoimpien auttaminen, ihmisten välinen solidaarisuus,
yhteistyön voimaan uskominen ja hyväksyvä ilmapiiri näyttäytyvät järjestöä ulkoapäin katsovalle keskeisinä järjestön toimintaa
ohjaavina periaatteina. Vahva vapaaehtoistoiminnan perinne on
säilyttänyt voimansa vuosikymmenestä toiseen, vaikka sen muodot ovat muuttuneet. Toiminta on monipuolistunut ja mukaan
on viimeisten vuosikymmenten aikana tullut monenlaisia uusia
toimintamuotoja. Silti Parasta Lapsille ry:n kivijalka on leiritoi8

minta. On kiehtovaa, että leiritoiminta pitää pintansa vuodesta ja
vuosikymmenestä toiseen, vaikka puitteet ympärillä muuttuvat.
Tässä kirjassa suurimman huomion saavat järjestön ensimmäiset
vuosikymmenet. Ajattelen niin, että aivan viime ajat ovat sitten
enemmän seuraavan historiikin tekijän heiniä. Olen tahtonut kirjata sellaisia asioita järjestön vaiheista, joista ei ehkä kellään ole
enää perimätietoa, mutta jotka tuovat uusia näkökulmia myös
nykyhetken pohdintaan. Toivon myös, että fragmentaarisesta perusvireestään huolimatta kirja rakentaa kaaren Parasta Lapsille
ry:n koko olemassaolon ajasta.
Tahdon lausua sydämelliset kiitokseni Parasta Lapsille ry:n pitkäaikaiselle toiminnanjohtajalle Sirpa Kermanille, jonka innostus tarttui minuunkin. Samoin kiitän kaikkia teitä, jotka autoitte
minua haastatteluihin osallistumalla ja muutoin tukemalla. Olette
mahtavia!
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Leiriläisiä Inkoon
Lastenkartanossa kesällä 1948
10

2. Naiset työläislasten asialla

Uuden lastensuojelujärjestön perustaminen
Parasta Lapsille ry:n perustava kokous pidettiin Helsingissä syyskuun 21. päivänä 1945. Järjestö perustettiin selkeästi vasemmistolaiseksi vaihtoehdoksi muille, porvarillisiksi koetuille lastensuojelujärjestöille. ”Parasta Lapsille ry:n syntymisessä kiteytyi
työväenliikkeen ohjelmallinen vaatimus lasten aseman turvaamisesta – ajatellaanpa vain vanhaa vaatimusta lapsityövoiman
kieltämisestä – ja uusien poliittisten olojen suoma mahdollisuus
tehostaa käytännön työtä köyhän kansanosan lasten puolesta”,
todetaan järjestön 40-vuotisjuhlan kunniaksi tehdyssä kirjassa.
Perustamisen taustalla vaikutti myös Työläislasten Siirtolayhdistyksen perintö. Siirtolayhdistys oli sisällissodan jälkeisinä vuosina
ylläpitänyt kesäsiirtolaa punaorvoille. 1930-luvulla ”lapuanliik11

keen vuosina” järjestö kuitenkin oli lakkautettu ja se oli menettänyt myös Mäntsälässä sijainneen lomakotinsa. Siirtolayhdistyksellä oli kuitenkin jälkeenjääneitä varoja, jotka se luovutti vuonna
1945 Parasta Lapsille ry:n käyttöön.
Parasta Lapsille ry oli perustettaessa vahvasti naisten järjestö.
Perustavan kokouksen osanottajista enemmistö oli naisia, ja kokouksen kokoonkutsujana oli naisjärjestö; Suomen Naisten Demokraattinen liitto. SNDL:n naisilla oli uutta järjestöä perustaessaan keskeisenä ajatuksena äitien mahdollisuus auttaa toisia
äitejä. Työläislasten siirtolayhdistyksen perintö näkyi vahvana
ajatuksena siitä, että vähävaraisten perheiden lapset ansaitsevat
myös kunnon kesäloman. SNDL:lla oli lastenhuoltojaosto, joka
keskittyi vähäosaisten lasten auttamiseen. Tästä toiminnasta voidaan katsoa Parasta Lapsille ry:n versoneen. Toinen maailmansota oli pannut koko Suomen polvilleen, ja kipeimmin sodanjälkeinen pula-aika iski kaikkein heikko-osaisimpiin. SNDL:ssa
katsottiin uuden järjestön olevan tarpeellinen, koska se ”keskittyisi kokoamaan kaikki edistykselliset ihmiset toimimaan epäkohtien korjaamiseksi ja lasten elämän helpottamiseksi sodanjälkeisissä vaikeissa olosuhteissa”.
Perustavassa kokouksessa oli kokoonkutsujan lisäksi mukana
Työläislasten Siirtolayhdistyksen sekä Suomen Demokraattisen
Nuorisoliiton edustajat. Perustajajärjestöiksi kirjattiin SNDL,
SDNL sekä Suomen Demokratian Pioneerien Liitto. Puhetta
12

Lasten Päivän juhla Alppilavalla
Helsingissä 1950
kokouksessa johti Työläislasten siirtolayhdistystä edustanut Hellä
Järveläinen. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Lyyli Heinonen, jonka ehdotus oli myös yhdistyksen nimi:
Parasta Lapsille. Nimi juontui Neuvostoliiton johtajan V.I. Leninin esittämästä ajatuksesta ”vain paras on kyllin hyvää lapsille”.
Toiminta alkoi reippaasti: ensimmäisen vuoden aikana johtokunta kokoontui 21 kertaa, ja jo kesällä 1946 pidettiin ensimmäiset
kesäleirit. Uusi järjestö sai ensimmäisenä kesänä leiritoiminnalleen tukea monilta tahoilta: avustuksia antoivat esimerkiksi Suomen Huolto, Punainen Risti, kveekarit ja osuusliikkeet.
Suomen sodanjälkeisestä todellisuudesta kertoo karua kieltään
Parasta Lapsille ry:n ensimmäisten sääntöjen pykälä, jonka mu13

Friherrsin Parasta Lapsille
-toimikunnan kesäkeiriltä

kaan järjestön tarkoituksena on ”kansanlasten fyysisen ja henkisen kunnon kohottaminen, taisteleminen aliravitsemusta vastaan sekä yleensä huolehtiminen lasten terveydellisen aseman
parantamisesta”. Vuonna 1947 hyväksyttiin järjestön ensimmäinen ohjelma, jossa kirjoitettiin jo auki selkeitä yhteiskunnallisia
tavoitteita. Päivähoidon järjestäminen ajanmukaiseksi ja perheiden tarpeeseen vastaavaksi kirjattiin järjestön lähitavoitteeksi,
samoin kuin kuntien patistaminen järjestämään lapsille kesävirkistystä. Myös asuntotuotannon tehostamista ja lasten tarpeiden huomioonottamista asuntorakentamisessa vaadittiin. Valistustyön merkitys nostettiin niinikään esiin: vaadittiin luento- ja
keskustelutilaisuuksia vanhemmille sekä lastentarhanopettajien
koulutuksen uudistamista.
14

Uusi järjestö pääsi välittömästi mukaan Suomen Lastensuojelun
ja Nuorisonhuollon Keskusliittoon ja osallistumaan Lasten Päivä -viikon järjestelyyn. Lasten Päivän tapahtumien tuotot jaettiin
osallistuneiden järjestöjen kesken niiden toiminnan tukemiseksi.
Mukana olivat Parasta Lapsille ry:n lisäksi Pelastakaa Lapset ry,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Ensi Kotien Liitto ja Barnavårdsföreningen i Finland. Lasten Päivä oli paitsi merkittävä jokavuotinen ponnistus ja tärkeä varojen keräämisen muoto, myös
huomionarvoinen solidaarisuuden ja yhteistyökyvyn osoitus sodanjälkeisessä, rajusti jakautuneessa ja tulenarassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Poliittisten leirien vastakkaisilta laidoilta tulevat
järjestöt pystyivät ohittamaan ristiriidat ja toimimaan yhdessä
lasten hyväksi.
Vuonna 1948 Parasta Lapsille ry:n osuus Lasten Päivän tuotoista
oli 2 440 000 markkaa. Vuonna 1957 perustettiin sitten kuuden
järjestön toimesta – mukana myös Parasta Lapsille – Lasten Päivän Säätiö, joka ylläpitää vuonna 1950 perustettua Linnanmäen
huvipuistoa ja on tänäkin päivänä merkittävä suomalaisen lastensuojelutyön tukija. Lasten Päivän Säätiön perustajiin kuuluivat
Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,
Pelastakaa Lapset ry., Barnavårdsföreningen r.f., Ensi Kotien
Liitto ja Parasta Lapsille ry.
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Kesätunnelmaa
Kokkolan Päiväniemessä
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”Kuin ystävän käden puristus sieltä kaukaa
meren takaa”
Sodanjälkeisessä Suomessa elettiin aineellisesti hyvin niukissa
oloissa. Ulkomailta tulleet avustukset ja lahjoitukset olivat tärkeä apu. Parasta Lapsille ry:n alkuvuosina järjestö sai runsaasti
lahjoituksia Yhdysvalloista: amerikkalaisilta ystäviltä tulleet vaateja ruokalähetykset olivat suurimpia yksittäisiä lahjoituseriä. Esimerkiksi vuoden 1948 toimintakertomuksessa mainittiin amerikkalaisista kaikkiaan yli miljoonan markan arvoisista lahjoituksista
erityisesti kesäkuussa tullut suuri rusina- ja luumulähetys, joka
jaettiin lastenleireille. Lähetys oli kuitenkin niin suuri, että kuivattuja hedelmiä jäi vielä leirien tarpeestakin yli. Niinpä kehotettiin
toimikuntia järjestämään syksyllä erityisiä lastenkestejä. Kestejä
järjestettiinkin kaikkiaan viidetkymmenetkuudet, ja niihin osallistui lähes 11 000 lasta. ”Kestit saivat riemukkaan vastaanoton
kaikkialla. Työläislapsille on harvoin tarjolla jotain hyvää ja kun
juuri joulun aikana järjestetään kaikenlaisia kekkereitä ja kestityksiä, niin oli hyvä saada meidänkin taholtamme työläislapsille
jotakin hauskuutta.” Kestiperinne jatkui seuraavana vuonna 24
paikkakunnalla, jonne järjestö lähetti jälleen kuivattuja hedelmiä.
Järjestössä iloittiin valtameren takaa tulevasta avusta ja pidettiin
yllä yhteyksiä auttajiin. 15.8.1946 päivätyssä kiitoskirjeessä rouva
Lempi Joelle New Yorkin osavaltion Elmontiin järjestön taloudenhoitaja kirjoitti:
17

”En voi näin kirjeessä tulkita kiitollisuuttamme sillä tavoin kuin
tahtoisimme kaikkia niitä rakkaita ystäviämme kohtaan, jotka
ovat vaivojaan ja myöskin taloudellisia menojaan säästämättä
osoittaneet ystävyyttään lähettämällä paketteja Suomen lapsille.
Olemme näillä kaukaisten ystäviemme lahjoittamilla paketeilla
voineet järjestää monta iloa lapsille ja myös lasten vanhemmille.
Heidän ilonsa on ainoa kiitollisuutemme osoitus, jonka voimme
teille vastalahjaksi antaa.
Lyyli Heinosen nimelle osoitetut paketit ovat saapuneet
ja hän on ne luovuttanut lastenhuoltoyhdistyksellemme. Hän on
tässä uudessa Suomen Naisten Demokraattisen Liiton alaisessa
lastenhuoltojärjestössä sieluna ja me toiset koetamme vointimme mukaan auttaa häntä tässä työssä ja te kaukaiset ystävät teette mahdolliseksi sen, että voimme vähävaraisille lapsille järjestää
silloin tällöin pieniä ilon hetkiä.
Vielä kerran kiitos kaikesta.”
Marraskuussa 1946 lähetettiin Parasta Lapsille ry:ltä Los Angelesin suomalaisten palvelijain kodille vaatimaton vastalahja,
vieraskirja, kiitokseksi saadusta avusta. ”Tuokoon se tuulahduksen vanhan maan tovereilta. Keskinäinen työskentelymme
olkoon omiaan lujittamaan yhteenkuuluvaisuuttamme yhteisellä työsarallamme”. Vieraskirja lähetettiin lahjaksi myös ainakin
San Fransiscon edistysmielisten naisten kutomakerholle 1947.
Kiitoskirjeessä Lyyli Heinoselle kutomakerholaiset sanoivat:
”Demokraattisten voimien kasvua Suomessa seuraamme täällä
18

Inkooon Lastenkartano
mielenkiinnolla ja toivomme niiden lopulta saavan yliotteen taantumuksen kynsistä. Kunnia uuden vapaamman Suomen luomisesta kuuluu sellaisille henkilöille kuin Te ja lukemattomat muut
toverit siellä Suomesssa jotka ovat pyhittäneet elämänsä Suomen
työtätekevien asialle, uhmanneet vainoa ja vankilaa ja menneet
läpi suurien kärsimysten ihanteittensa ja oikeutetun päämääränsä puolesta.”
Uuden järjestön työ tuli vähitellen tunnetuksi suomalaisten keskuudessa Atlantin takanakin. 25.2.1947 saapuneessa kirjeessä
Rouva Olga Helin Lantanasta, Floridasta kirjoitti, että paikalliset suomalaiset työväenyhdistykset järjestivät avustustilaisuuksia,
mutta eivät päässeet yksimielisyyteen avustusten kohteista. Olga
19

Lasten joulujuhla Vaasassa 1953
Helin pyysi vastaamaan kiireellisesti ja selvittämään työn luonnetta, jotta hän voisi vakuuttaa muut siitä, että Parasta Lapsille on
avun tarpeessa kipeämmin kuin muut. Kirjeeseen vastattiin samana päivänä, ja selostettiin uuden järjestön tilannetta. Ilmeisesti
Olga Helin onnistui vakuutteluissaan, sillä 15.4. saapui kirje, jossa
hän kertoi iloitsevansa siitä, että Parasta Lapsille ry:lle oli lähetetty
”40 bl pk arvo $50:00”. Paketti sisälsi alennuksella saatuja uusia
lasten vaatteita, hedelmiä, ja ”niissä kannuissa on sellaista josta
voi keittää suklaa juamaa”, ompelutarvikkeita ja ”kankasta pikku
viltiä” sekä lupauksen lähettää paketti myös seuraavana vuonna.
United Finnish Relief, Inc., Brooklynissä New Yorkissa lähetti
ruokatarvikkeita kesäkuussa 1948, mutta kertoi, että lähetettä20

väksi kaavailtu riisi ei ollut saanut lähetyslupaa, vaan oli pitänyt
korvata kahvilla. ”Kaikesta päättäen tavarain lähetys täältä ulkomaille tulee jatkuvasti kiristymään ja kohtaamaan uusia vaikeuksia. Muutkin syyt asettavat kyseenalaiseksi avustustoimintamme
jatkamisen”.
San Franciscosta ”sukkakerho” lähetti rusinoita, luumuja ja rahaa toukokuussa 1948. Minnie Jonsson kirjoitti lähetekirjeessä,
ettei kerhossa kudottu sukkia, vaan pelattiin eräänlaista korttipeliä ”Biinokkelia” ja keskusteltiin. Mukana oli miehiä ja naisia,
ja ”sitte kun se kahvikulta tarjotaan niin jokainen panee ’Omantunnon’ kuppiin vointinsa mukaan ja siitähän sitä rahaa tulee,
ja rahaa voimme käyttää meikäläisen liikkeen hyväksi, siis ei ole
väliä miten joukkoja voidaan koossa pitää kun ne vaan saadaan
liikehtimään, ja sinne eksyy myöskin sellainen joka ei muuten tulisi meidän kerhoomme. Ei meitä seuran jäseniä ole montaa ne
ovat kaikki ulkopuolisia. Ja tämä minun talo on tullut sellaiseksi
keskeiseksi toimintapaikaksi johon kaikki tykkää tulla. Jos minä
joskus saan valokuvan otettua tästä paikasta niin lähetän teillekin että näette minkälainen se paikka on missä rahaa kootaan.”
Yksi uskollisimmista auttajista oli Berkeleyn Naisten Klubi ja
sen puuhanainen Tyyne Hyrskymurto. Henkilökohtaiset suhteet
olivat Amerikan-ystävienkin tavoittamisessa tärkeitä. Lyyli Heinosen sisar oli asunut Yhdysvalloissa yli 30 vuotta, ja häneen
viitattiin useasti amerikkalaisten tovereiden kirjeissä.
21

Kesällä 1950 oli erään lähetyksen kanssa vaikeuksia Suomen tullin kanssa. Paketin lähettänyt W:Eklund Kanadan Ontariosta kirjoitti Sirkka Lehtivuorelle: ”Kyllä Suomi on vieläkin ’virkamiesten paratiisi’ missä tavallisen ihmisen täytyy seisoa hyvin nöyränä
jonkun piintyneen nappiherran edessä – jonka todellisuudessa
pitäisi olla kansan palveluksessa. Meillä on täällä omat ristiriitamme, mutta ei tuollainen muodollisuus ja öykkärimäinen kylmäkiskoisuus sentään kävelisi avustusasiain yhteydessä missään
tullivirastossa. Pitäisi olla vähän suurempia ’herroja’ – ja ne eivät
kaiketi viitsi tällaisiin asioihin puuttua. Toivon nyt kuitenkin, että
näillä papereilla saatte sen laatikon pois – ja jos sopii, niin voitte
niille ’suurille herroille’ sanoa terveisiä, etteivät halkeaisi omaan
mahdottomuuteensa.”
Vuonna 1953 kiitoskirjeessä kerrottiin, että Suomen hallitus jatkaa ”vakauttamisohjelmaansa” ja alkaa periä tullia pienimmistäkin amerikanpaketeista. Mukaan oli liitetty tullin päätös, mitä saa
lähettää ilman tullia. 1950-luvun puolivälissä auttamisinto alkoi
hiipua paitsi tavaran lähettämisen vaikeutumisen vuoksi, myös
yhteiskunnallisten muutosten myötä, sekä siksi että avustuksia
oli kerätty jo kokonaisen vuosikymmenen ajan.
Amerikkalaisten ystävien lisäksi saatiin alkuvuosina lahjoituksia
myös muualta ulkomailta, sekä tietenkin varsin runsaasti suomalaisilta yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä. Mukaan mahtui yllättäviäkin tukijoita: vuonna 1947 ilahdutti yhdistystä erityisesti neu22

vostoliittolaisen diplomaatin ja kirjailijan, aikansa merkkinaisen
Aleksandra Kollontain ystävällinen ele. Hän lahjoitti suomeksi
julkaistun elämäkertateoksensa Vallankumouksen suurlähettiläs :
Alexsandra Kollontayn elämä ja toiminta tekijänpalkkion yhdistykselle. Teoksen oli suomentanut Hilkka Laitila, ja sen julkaisi
Kansankulttuuri Helsingissä vuonna 1946.

23

Pojat odottelevat
Pitkänsillan vieressä
venekuljetusta
Lammassaareen
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3. Leiritoiminta kaiken perustana

Punnituksia ja perustarpeita
Parasta Lapsille ry:n taival alkoi leiritoiminnasta, ja vuosikymmenien ajan se myös pysyi ainoana varsinaisena toiminnan muotona.
Järjestö perustettiin syksyllä 1945, ja lasten leiritoiminta käynnistettiin jo seuraavana kesänä. Ensimmäisessä, vuoden 1946
toimintakertomuksessa kerrotaan, ettei järjestö ensimmäisenä
toimintavuonnaan ”saanut järjestymään mitään vakiintunutta
toimintaa, vaan joutui se kohdistamaan päähuomionsa varojen
hankkimiseen ja toimintamuotojen suunnitteluun”. Kesän leiritoiminta mainitaan kuitenkin ”jonkinlaisena saavutuksena”. Ja
toden totta, ”jonkinlaisena” saavutuksena voidaan pitää sitä, että
25

yhdessä Pioneerien kanssa juuri perustettu Parasta Lapsille ry
järjesti kesän 1946 aikana eri puolilla maata 21 kesäleiriä, joilla
noin 3000 lasta sai nauttia kymmenen tai jopa kahdenkymmenen
päivän ajan maksuttomasta leirielämästä.
Ensimmäisen kesän leirien kustannukset nousivat yli miljoonaan
markkaan. Kuntien avustukset kattoivat kuluista neljänneksen,
ja lisäksi avustuksia saatiin ”amerikalaisilta tovereilta”, Vapaalta
Huollolta, Suomen Huollolta, Punaiselta Ristiltä ja sosiaaliministeriöltä. Paikallisia toimikuntia, joita aluksi nimitettiin alajaostoiksi, perustettiin vuoden 1946 aikana eri puolille Suomea valtava
määrä, noin 60. Osastot toimivat kiinteästi pääyhdistyksen valvonnassa. Vuonna 1948 todettiin toimikuntia olevan 67 kappaletta, mutta niistä vain noin 20 toimi aktiivisesti.
Vuoden 1949 toimintakertomuksessa kerrotaan, että yhteensä
järjestön kesäkodeissa (Inkoon Lasten Kartano, Turun Metsäranta, Kokkolan Päiväniemi ja
Tampereen Tanhuranta)
”Meille menestyksen
oli vuoden aikana ollut
mittari on lasten kokemus
412 lasta, ja hoitovuosiitä, että leirillä on hyvä olla.
Kokemus, että on aikuisia,
rokausia 13 324. Kaijotka välittävät.”
kissa kesäkodeissa oli
järjestetty lapsivuoKaija Hiekkalinna
rojen lisäksi äitien lo26

maleirejä. Oleskelu oli maksutonta ja lasten matkakustannuksista
huolehtivat paikalliset toimikunnat. ”Usein joutuvat toimikunnat
vaatettamaankin lapset ennen kuin heidät voi matkalle lähettää.”
Kesäkotien lisäksi paikalliset toimikunnat järjestivät ainakin 13
kesäleiriä, joiden yhteenlaskettu hoitopäivien määrä oli 8 904.
Leirit järjestettiin vapaaehtoisin voimin.
Vuonna 1949 Inkoon Lastenkartanossa oli toimintaa vuoden
ympäri. Kolmisenkymmentä toimikuntien eri puolilta maata lähettämää lasta kerrallaan vietti Lastenkartanossa kuuden tai seitsemän viikon pituisen jakson. Jaksojen välillä oli varattu muutama päivä talon siivousta varten. Lapsista ja talosta huolehtivat
johtajattaren lisäksi neljä lastenhoitajaa, keittäjä, keittiöapulainen, siivooja, pyykkäri sekä talonmies. Lastenkartanoon valittiin
heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lapsia, sekä
esimerkiksi varattomien opiskelijoiden lapsia. Kesällä 1949 oli
yksi jakso varattu isommille tytöille, jotka tavallisesti loma-aikoinaan joutuivat huolehtimaan pienemmistä sisaruksistaan. ”Tytöt
olivat kaupungista ja suuresti virkistyksen tarpeessa”, todettiin
vuosikertomuksessa.
Inkoon kunnanlääkäri Inger Salonius tarkasti kaikki Lastenkartanoon saapuvat lapset, ja usein heillä todettiin alikuntoisuuden lisäksi erilaisia sairauksia. Näitä pystyttiin Lastenkartanossa jonkin
verran hoitamaan ja lapsia lähetettiin tarvittaessa myös sairaalaan.
Toisinaan apu tuli kuitenkin liian myöhään – näin esimerkiksi
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Jouluiloa
Lastenkartanossa 1948
sen kuusivuotiaan oululaispojan kohdalla, jolla tulotarkastuksessa
todettiin molemmissa korvissa luumätä. Poika pääsi Helsingissä
leikkaukseen, mutta kuuloa ei voitu enää pelastaa. Maalis–huhtikuussa 1949 koettiin kartanossa myös pienoinen tulirokkoepidemia, mutta kaikkien onneksi se saatiin eristettyä varhaisessa
vaiheessa. Kolme lasta vietiin sairaalaan ja muille annettiin penisilliinikuuri. Lapset pidettiin kartanossa siihen saakka, että kaikki olivat tervehtyneet ja olivat poislähtiessään lääkärin mukaan
hyvässä kunnossa.
Erityisesti Pohjois-Suomesta tuli Lastenkartanoon huonokuntoisia ja aliravittuja lapsia. ”Lastenkartanon toimintaan olisi pitänyt ehtiä kiinnittää enemmän huomiota ja ohjata kodin kas28

vatuksellista puolta. Lasten fyysillisestä hyvinvoinnista kodissa
huolehditaan hyvin, kasvatuksellinen puoli jää heikoksi.” Turun
paikallistoimikunta mainitsi kertomuksessa vuoden 1949 toiminnastaan, että kesäsiirtolassa Metsärannassa oli ollut yhteensä 93
lasta. Kaupungin lääkäri oli tarkastanut lapset siirtolaan tullessa,
ja pois lähtiessä oli suoritettu toinen punnitus. ”Kaikkien lasten
yhteinen lihomismäärä oli 101 kg eli 1,08 prosenttia lasta kohden.”

Evitskog 1954
Paikalliset toimikunnat järjestivät eripituisia leirejä vaihtelevissa
olosuhteissa. Esimerkiksi kesällä 1954 oli järjestön leiritoiminnan piirissä kaikkiaan 1254 lasta, ja hoitovuorokausia oli 13 722.
Helsingin toimikunta järjesti Lammassaaresta vuokratulla alueella päiväleiriä, jossa kesän aikana kertyi huimat 2205 hoitopäivää.
Toimikunnalla oli myös viikon mittainen leiri elokuussa Kirkkonummen Evitskogissa. Leirille osallistui 55 lasta, ja sen tarkoitus
määriteltiin leiriraportissa näin:
”tarkoitus oli antaa mahdollisuus edes lyhyeen kesän
kesänviettoon maaseudulla, Helsinkin kaupunkin varattomien
perheiden lapsille, joilla ei muuten ollut mahdollisuutta päästä maaseudulle, pois kivitalojen varjoista. Kesänvieton parhaana muotona tarjosi järjestetty kesäleiri parhaan tuloksen antaen
55 leiriläiselle toimintaa, vaihtelua, tilaisuuden uintiin puhtaassa
järvivedessä, ravintona voimakas leirimuona. Toisena Kesälei29

rin perustarkoituksena oli puuttua vallitseviin yhteiskunnallisiin
olosuhteisiin ja osoittaa puutteellisuus sosiaalisessa kentässä ja
järjestelmän heikkous turvata lapsille luonnollinen tarve päästä
edes kesällä hetkiseksi pois kaupunkin melusta. Tämän huomioiden järjesti Parasta Lapsille ry lapsille kesäleirin, taistellen kovaosaisten kaupunkilaislasten oikeutetun kesänvieton, sosiaalisen luonnollisen oikeuden puolesta.” Leirille määritettiin myös
kaksi kasvatustehtävää, ensimmäisenä annettujen leiritehtävien
suorittaminen, joka opettaisi omatoimisuutta ja helpottaisi näin
vanhempien työtä kotona. Toisena tehtävänä oli ”antaa alkeet
yhteisvastuun, samatahtoisuuden, ystävyyden ja toveruuden merkityksestä toiminnassa taistelussa valoisamman lapsuuden puolesta.”
Leirin järjestelyistä vastasi Malmin Urheilijat ry:n nuorisojaosto
nuorisonohjaaja Martti Mattsonin johdolla. Kolmentoista leiriohjaajan lisäksi leiriläisistä oli huolehtimassa keittäjä Martta Janhunen, joka ohjasi ruoanlaitossa päivittäin vaihtuvaa leiriläisten
ryhmää, sekä sairaanhoitaja rouva Lindholm, jonka tehtävänä
oli opastaa leiriläisiä ”terveydenhoidollisissa toiminnoissa”. Kullakin ohjaajalla oli oma vastuualueensa: esimerkiksi leiripäällikkö Uuno Lindholm vastasi taloudesta ja kilpailutehtävistä, kun
taas Pentti Lankisen aluetta olivat pikkupoikien souturetket sekä
sadut. Leirihallitus, jonka muodostivat leiripäällikkö Lindholm,
yliohjaaja Eila Esko ja leirinohjaaja Martti Mattson, kokoontui
joka ilta. Kokouksissaan hallitus ”arvosteli päivän toiminnan ja
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määräsi viirit sekä kunnialipun seuraavaksi päiväksi toiminnassa
parhaiten kunnostautuneelle puolijoukkueelle ja majoituskylälle”.
Hallitus myös suunnitteli ennakkosuunnitelman mukaan seuraavan päivän ohjelman. Leirineuvoston taas muodostivat leirijoukkueiden johtajat. ”Leirineuvosto muodosti leirin kulmakiven ja
oli ainoa johtajisto leirillä. Leirineuvosto kokoontui leiriaikana
4 kertaa ja käsitteli vakavasti leirin järjestyssääntöä sekä leirin toiminnallisia tehtäviä”. Leiriläiset oli jaettu neljään tyttö- ja neljään
poikajoukkueeseen. Jokaisessa joukkueessa oli joukkueohjaaja,
joukkueenjohtaja, varajoukkueenjohtaja sekä kolme leiriläistä.
”Huomioonottaen leiriläisten iän, joukossahan oli 5si vuotiaita
oli tarpeen organisoida näin voimakkaasti. Saavutetut tulokset
osoittavat että toimenpide oli oikea.”
Leirillä tytöt majoitettiin leirialueen päärakennukseen ja pojille
kunnostettiin leiriä edeltäneellä työleirillä ulkorakennuksesta entinen mankelihuone majoitustilaksi. Kaikille leiriläisille oli
varattu olkitäytteinen
patja. ”Majapaikka oli
”Silloin lapsena ei sitä
ihanteellinen ja leiritajunnutkaan, kuinka paljon
tuntuinen”, todettiin
leireiltä sai sosiaalista
pääomaa.”
leiriraportissa. Leiriohjelma vaati kuiErja Iso-Pahkala
tenkin mankelihuoneen käyttöä kulttuu31

riin ja urheiluun, ja pojat
saivat siirtyä telttama”Vanhemmat tarvitsevat
joitukseen. Pienimpiä
aikaa ja lapset sitä, että
poikia lukuunottamatsaavat kunnolla olla lomalla ja
leikkiä. Olen ylpeä siitä, mitä
ta saivat leiriläispojat
Parasta Lapsille tekee.”
uuden kodin kahdesta kuuden hengen niAnu Kallio
ger-teltasta. ”Voimakas
leirimuona” oli yksi leirin
keskeisistä tavoitteista ja ruokailut muodostivatkin leiripäiville
hyvän kehyksen. Kello 8.30 syötiin aamupuuro, kello 12 kahden
ruokalajin aamiainen ja kello 17 kahden ruokalajin päivällinen.
Iltakahdeksalta oli tarjolla vielä teetä, voileipiä ja korppuja. Terveystarkastus tehtiin leiriläisille tullessa ja lähtiessä, ja lopputarkastus osoitti raportin mukaan ”leiriläisten olevan puhtaita, terveitä
ja onnellisia”. Sairaanhoitajan raportissa todettiin myös, että leirillä ei ollut havaittavissa ”niin sanottua koti-ikävää lukuunottamatta rouvaa joka haki lapsensa pois leiriltä”.
Leirin ohjelma muodostui erilaisista kilpailuista sekä kulttuuriohjelmasta. Toimintakilpailuissa joukkueet kilvoittelivat puhtaudessa ja majapaikkojen siisteydessä. Joukkueenjohtajille ja joukkueohjaajille oli omat kilpailunsa. Lentopallossa ja viestijuoksussa
miteltiin niin ikään joukkueittain. Henkilökohtaisia kilpailuja olivat kolmiottelu, lajeina kuula, korkeus ja pituus, maastojuoksu,
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Ruoka-aika Vaasan Sirkkulassa 1958

kalastus sekä kulttuurikilpa. Leirin aikana ilmat olivat sateiset,
mikä oli omiaan virkistämään kulttuuriharrastuksia. Iltanuotioiden ohjelmien harjoittelu piti joukkueet kiireisinä, ja lisäksi leiriläisille näytettiin yhtenä päivänä elokuva. Leiriläiset myös valmistivat kuvanäyttelyn, jonka aiheina olivat ”kulttuuri ihmisen
sivistäjänä”, ”kone ihmisen auttajana ja tarpeiden tyydyttäjänä”,
”maatalous”, ”metsätalous” sekä ”vapaa-ajan viettoa”.
Leiriraportissa summattiin leirin ohjelma: ”tutustumisretket,
maastossa liikkuminen, suunnistamisharjoituksia, vihellys ja maamerkit, teltan rakentaminen, yleisurheiluharjoituksia ja kilpailuja,
narun käyttö, leirirakenteet, lentopallopelit ja opetus, renkaanheitto, soutelu, uinti ja saunominen. Kaiken edellä sanotun lisäk33

si oli kulttuuritoiminnalla vahva asema leiriläisten keskuudessa,
siitä antoivat iltanuotioiden ohjelmat sekä kuvanäyttely, seinä ja
leirilehti joka oli runomuotoinen selvän kuvan. Askartelu oli leiriläisten suosiossa ja jokainen joukkue pyrki saamaan kauneimman
leiriportin majoituksensa eteen. Leirityöt kiinnostivat nuoria leiriläisiä siitä osoituksena saunan lämmitys jossa Karhupojat kunnostautui sekä rantaan laskevan tien sannoittaminen ja kaiteen
asettaminen. Leirikokemukset joita saivat leiriläiset eivät varmaan
ole vähäiset näin lyhyellä leirillä saatuina.”

Lomakeskukset
Parasta Lapsille ry:n ensimmäiset lomakeskukset tulivat järjestön
haltuun sodanjälkeisen saksalaisen omaisuuden takavarikkomääräyksen myötä. Inkoon Lastenkartano samoin kuin Tampereen
osaston Tanhuranta saatiin tätä kautta.
Otsikolla ”Lastenkotihanke” kerrottiin vuoden 1946 toimintakertomuksessa Kauniaisissa sijainneesta pienestä huvilasta.
Lasten Päivän tulojen turvin oli voitu ryhtyä suunnittelemaan
lastenkodin avaamista keväällä 1947. Tarkoitus oli ottaa kotiin
aluksi 7–13-vuotiaita toipilaslapsia vähävaraisista kodeista, 12–
15 kerrallaan, kuuden viikon jaksoissa. Toiminta suunniteltiin
maksuttomaksi. Seuraavan vuoden kertomuksessa todettiin, että
virkistyskoti Kauniaisten Päiväkumpuun oli perustettu ja suun34

Poikien lentopallo-ottelu Lammassaaren
kesäsiirtolassa 1950-luvulla
nitelman mukaisesti otettu ”heikkoja ja aliravittuja” lapsia kotiin
asumaan kuuden viikon jaksoiksi. Paikalliset toimikunnat saivat
lähettää virkistyskotiin lapsia harkintansa mukaan, joten lapset
tulivat eri puolilta Suomea. Koti oli toiminnassa kesän ja syksyn, mutta talvella olosuhteet eivät sallineet toiminnan jatkumista. Virkistyskodissa olleet lapset tulivat erittäin ankarista oloista.
Sairaita lapsia ei kotiin voitu ottaa, mutta yhdessä tapauksessa
kustannettiin lapselle sairaalahoito. Yksi lapsi jäi huollettavaksi
yhdistyksen varoilla: äidittömän pojan isä ei ilmoittanut mitään
pojan hakemisesta kotiin. Pojan kotipaikkakunnalta Kemistä saatiin tieto, jonka mukaan suuri perhe eli erittäin vaikeissa olosuhteissa. Vuonna 1947 Päiväkummussa järjestettiin myös viikon
mittainen lasten kesäleiri noin 60 lapselle.
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Vuoden 1947 aikana hankkivat myös paikallistoimikunnat itselleen kiinteistöjä. Turussa ostettiin miljoonan markan kauppahinnalla Metsäranta-niminen huvila Maskusta, tarkoituksena aloittaa
lasten kesäkotitoiminta. Kokkolan toimikunta osti 600 neliömetrin palstan lasten virkistystoimintaa varten, ja suunnitelmissa oli
majan rakentaminen palstalle. Pateniemen osasto piti lasten päiväkotia yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen kanssa Oulu-Yhtiön käyttöönantamassa huoneistossa.
Seuraavana vuonna Kokkolassa ostettiin päätoimikunnan varoin
huvila, jossa alkoi välittömästi kesäkotitoiminta. Ensimmäisen
kesän aikana kodissa oli 140 lasta, kymmenen vuorokauden jaksoissa. Koti sai nimekseen Päiväniemi, ja se hoidettiin kokonaan
vapaaehtoisin voimin.
Päiväkummussa jatkettiin virkistyskodin toimintaa vielä keväällä 1948, jolloin hoitoon otettiin alle kouluikäisiä tyttöjä ja poikia. Käytössä oleva rakennus oli sangen pieni, ja sen omistanut
SNDL halusi sen omaan käyttöönsä. Niinpä ryhdyttiin etsimään
virkistyskodille uutta paikkaa ja saatiin vuokratuksi Inkoosta
isompi ja ajanmukaisempi huvila. Lastenkartanoksi (aivan aluksi
Lasten Kartano) nimetty huvila oli Neuvostoliiton Suomessa olevan omaisuuden hoitokunnan hallinnassa, eli se oli takavarikoitu rauhansopimuksen mukaisesti saksalaistaustaisilta omistajilta
vuonna 1946. Vuokrasopimus tehtiin kolmeksi vuodeksi, ja kuukausivuokra oli 14 000 markkaa. Lastenkartano aloitti toimintansa kesäkuun alussa 1948 johtajattarenaan rouva Liisa Vaittinen.
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Kokkolan
Päiväniemen huvila
Kesällä 1948 oli Lastenkartanossa kouluikäisiä lapsia kahdessa
jaksossa ja syksyllä pieniä lapsia pitemmän ajan. Talvikaudella
lapsia hoidettiin kuuden viikon jaksoissa. Lapset tulivat Lastenkartanoon edelleen paikallisten toimikuntien esitysten mukaan.
Lastenkartano toimi kesään 1951 asti, jolloin sen vuokrasopimus
oli irtisanottava järjestön taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Yleinen taloustilanne maassa oli heikentynyt merkittävästi ja rahanarvon epävakaisuus aiheutti suuria ja hallitsemattomia heittelyitä
myös Parasta Lapsille ry:n talouteen. Niin ikään Lasten Päivän
tuotot, jotka olivat järjestön talouden perusta, pienenivät merkittävästi. Vuoden 1950 toimintakertomuksessa todettiin, että ”Yhdistyksen taloudellinen asema on joutunut kärsimään erikoisesti
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siitä syystä, että Linnanmäen huvipuiston tuloista pidätettiin kuluvana vuonna 25 % vastoin aikaisemmin tehtyä jakoperiaatetta
ja päätettiin samalla, että v. 1951 ei tulla mitään jakamaan järjestöille, vaan kaikki tulot käytetään huvipuiston laajentamiseen.”
Järjestössä pohditiin myös Lastenkartanon toiminnan tehokkuutta: ”Inkoon Lastenkartano on osoittautunut onnistuneeksi työmuodoksi, mutta verrattuna sen kalleutta siihen kuinka suppealle
alalle se vaikuttaa on todettava, että tämä ei vastaa ohjelmaamme toimintamme järjestämisestä. Periaatteidemme mukaista olisi, että voisimme auttaa mahdollisimman lukuisia lapsia suurissa
taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevissa työläisperheissä, sekä
samalla tuoda esille kansandemoraattien pyrkimyksiä ja työmme
on olla irrallista hyväntekeväisyyttä jolla emme kuitenkaan pysty
poistamaan epäkohtia lastensuojelun ja -huollon alalla.”
Vuonna 1948 tehtiin myös valtioneuvostolle anomus Työläislasten Siirtolayhdistyksen Mäntsälässä sijainneen virkistyskodin
saamiseksi Parasta Lapsille ry:n käyttöön. Anomus kuitenkin hylättiin.
Tampereen osasto oli vuokrannut leirejään varten Tanhuranta-nimistä tilaa Lempäälän Sääksjärven rannalla vuodesta 1948
alkaen. Puolentoista hehtaarin laajuisen tilan rakennuksineen olivat takavarikointiin saakka omistaneet Saksan kansalaiset Heinrich Kreutz ja Pauline von Scheele. Tanhurannan hoitokunnan
kokouksen pöytäkirjassa 8.1.1950 todettiin: ”Tietoon oli tul38

lut, että Neuvostoliiton
”Tärkeää on
omaisuuden hoitoperheiden hyvinvoinnin
kunta Suomessa on
lisääminen – koko perhe
voi paremmin kun lapsi
halukas myymään
on saanut lomaviikkonsa.
omistamansa huviJospa joku perhe jaksaa
latilan Lempäälässä
meidän avullamme
vähän paremmin.”
Sääksjärven rannalla Tanhuranta nimelSirpa Pesonen
tään.” Keskusjärjestö ei
vastustanut kauppaa, mutta
totesi ettei Parasta Lapsille pysty
sijoittamaan huvilan ostamiseen varoja, vaan tamperelaisten olisi
tultava omillaan toimeen. Kiinteistön hinta oli 625 000 markkaa.
Tamperelaiset olivat rohkeita, ja mukaan saatiin myös Tampereen
Demokraattiset Naiset. ”Päätettiin että huvila ostetaan”. Asiassa toimittiin ripeästi ja jo kuukauden päästä, 5.2.1950, todettiin
hoitokunnan kokouksessa että ”oli ostettu huvila Neuvostoliiton
omaisuuden hoitokunnalta Sääksjärveltä ja hinta oli 660 000 josta kaupantekotilaisuudessa suoritettiin 400 000 ja loput maksetaan joulukuun 15 päivään mennessä, velasta ei tarvitse maksaa
korkoa.”
Tanhurannan ostaminen paikallisosaston omin varoin oli mahdollista ahkeran varainhankinnan vuoksi. Tampereella oli ryhdytty heti sodan jälkeen Lasten Päivän merkeissä eri järjestöjen yhteiseen varojenkeruu- ja avustustoimintaan. Alkuvuosina varoja
39

Hiihtolomaleirin ohjelmaa
Pukkilassa 1970-luvulla
kerättiin erilaisin listakeräyksin, merkkien myynnillä sekä muun
muassa arpajaisin, joissa voittoina oli Ruotsista lahjoituksena saatua kahvia, suklaata ja muita tavaraeriä. Lasten Päivän toimikunta
järjesti myös tanssiaisia Hotelli Tammerissa ja Ravintola Rosendahlissa. Kiertävien sirkusten ja huvitelttojen alueilla järjestöt
hoitivat erilaisia myyntitoimia, kuten pääsylippujen myyntiä ja
kahvitusta, ja näin kertyneet varat jaettiin toimikuntaan kuuluneiden järjestöjen kesken.
Tanhurannan hankinnassa kumppanina olivat Tampereen Demokraattiset Naiset. Heidän lisäkseen Tanhurannan hoitokuntaan tulivat myös kansandemokraattisen nuorisojärjestön sekä
pioneerien edustajat. Tanhurannassa järjestettiin vuosittain muu40

tamia lastenleirejä sekä äitileirejä. Muuna aikana ylläpidettiin lomakotitoimintaa. Tanhurannan toiminnan pyörittäminen ja tilan
ylläpito kävi kuitenkin Tampereen osastolle ajan myötä ylivoimaiseksi. Kuuden toimintavuoden jälkeen varat eivät enää riittäneet
lomakodin ylläpitoon, ja vuoden 1956 lopulla Tanhuranta oli
pakko myydä. Jo vuonna 1948 oli järjestetty Tampereen osaston leiri Suomi–Neuvostoliitto-seuran kesäpaikassa Näsijärven
Saarensalmessa. Tanhurannan myynnin jälkeen leirejä pidettiin
Ylöjärven Vähä-Otavassa Työväen kesäkodin maastossa, ja pitempiaikainen leiripaikka saatiin vuonna 1957 Lautsian lomakodista Hauholla. Siellä viihdyttiin vuoteen 1967 saakka.
Vuonna 1950 ostettiin järjestölle Jyväskylästä kesäkodiksi Päiväranta, johon kuului pieni huvila sekä oma tontti. Seuraavana
vuonna aloitettiin Vaasassa kesäkodin rakentaminen kaupungilta
vuokratulle tontille. Rakennustöitä tehtiin talkoovoimin: ensimmäisenä kesänä raivattiin tonttia ja rakennettiin sauna toimintakertomuksen mukaan 274 aikuisen ja 149 lapsen voimin. Sirkkula-nimen saanut kesäkoti toimi jo vuonna 1952 vilkkaasti, kun
alueelle oli saatu rakennettua sauna- ja ruokailuhuonerakennus.
Syksyllä 1963 vihittiin käyttöön uusi Sirkkula.
Kesällä 1952 vuokrattiin Lahden Enonsaaresta entinen Työläislasten Siirtolayhdistyksen huvila kesäsiirtolaa varten. 45 lasta vietti kuukauden siirtolassa. Ilmeisesti ensimmäistä kertaa perittiin
lapsilta leirimaksua, 12 000 markkaa. Tästä sekä kaupungin tuesta
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huolimatta toimikunnalla oli suuria vaikeuksia saada kesäsiirtolan
toiminta rahoitetuksi.
Keväällä 1956 Turun toimikunta hankki uuden kesäkodin Ruissalosta, lyhyen matkan päästä kaupungista. Huvila nimettiin
edelleen Metsärannaksi. Ensimmäisenä kesänä uudessa Metsärannassa järjestettiin kaksi kuukauden mittaista siirtolavuoroa
5–8-vuotiaille lapsille. Lapsia oli yhteensä 74, ja hoitovuorokausia kertyi 2300. Toiminnan kulut olivat 430 000 markkaa, josta
Turun kaupunki maksoi 125 000. Muita avustuksia ja lahjoituksia
saatiin 177 000 markan edestä, ja loput tarvittavat varat toimikunta hankki itse.
1968 Parasta Lapsille ry osti Ruoveden ja Virtain rajalla, kauniin Ruuhijärven rannalla sijaitsevan 2 hehtaarin suuruisen Pukkila-nimisen pikkutilan. 1960-luvulle tultaessa leiritoiminta oli
siirtynyt tukevammin paikallisosastojen järjestettäväksi, mutta
Lomakeskus Pukkilan tulo muutti merkittävästi painopistettä. Vuoden 1968 toimintakertomuksessa todettiin, että järjestön toiminnassa oli vuoden aikana ”pääosin keskitytty Virroille
rakennettavan loma- ja kurssikeskuksen rakennustoimintaan”.
Rakenteilla olevassa Pukkilassa järjestettiin ensimmäiset leirit
kesällä 1968: leirikeskuksen johtajana toimi keskustoimikunnan
jäsen, rouva Elna Heinonen. Ohjaajina Pukkilassa olivat sosionomiopiskelijat Pentti Viitanen ja Heidi Lahti sekä ylioppilas Liisa
Heinonen. Keittiöhenkilökunta löytyi paikkakunnalta: emäntä42

Lomakeskus Pukkila
nä oli neiti Helmi Neppenström ja keittiöapulaisina opiskelijat
Tuula Nummi ja Helena Tervanen. Leirimajoitus tapahtui ensimmäisenä kesänä teltoissa. Alueella järjestettiin kuusi kymmenen
päivän leiriä, joilla oli yhteensä 168 lasta. Noin puolet lapsista oli
pääkaupunkiseudulta, ja toinen puoli osastojen leiriläisiä Tampereelta, Porista, Äänekoskelta, Vaasasta ja Pietarsaaresta. 25.7.1968
järjestettiin Pukkilassa ensimmäinen leirijuhla, jolloin lähinaapurit kutsuttiin tutustumaan alueeseen ja toimintaan. Juhlan ohjelmassa oli lasten esityksiä, kahvit sekä iltanuotio. Päärakennuksen
harjannostajaisia vietettiin Pukkilassa 8.11.1968.
1970-luvun aikana järjestön leiri- ja siirtolatoiminta keskittyi yhä
tiiviimmin Pukkilan lomakeskukseen. Vuonna 1980 lomatoimin43

taa järjestettiin kahdessa paikassa: Pukkilassa sekä Vaasan Sirkkulassa. Sirkkulan leireistä vastasi Vaasan osasto, ja Pukkilassa järjestettiin keskusjärjestön sekä Kokkolan, Pietarsaaren, Tampereen,
Turun ja Porin osastojen leirejä. Turkulaiset liittyivät Pukkilan
käyttäjien joukkoon sen vuoksi, että Ruissalon Metsärannan huvila oli terveysviranomaisten toimesta suljettu. Lisäksi paikallisosastot järjestivät kymmenkunta leiriä eri puolilla Suomea. Pukkilassa järjestettiin talvella kolme seitsemän vuorokauden ja kesällä
neljä 8–10 vuorokauden mittaista lomajaksoa lapsille. Heinäkuu
oli varattu ohjelmallisia perhelomia varten. Useimmat perheet viipyivät Pukkilassa viikon, mutta muutamat kaksi tai kolmekin viikkoa. Perheleiritoimintaa oli kokeiltu ensimmäisen kerran kesällä
1978 ja siitä saatujen hyvien kokemusten rohkaisemina toimintaa jatkettiin. Kesällä 1980 oli viikkoa kohti leireillä keskimäärin
38 aikuista ja 23 lasta. Vuoden 1981 aikana ”leirikoulutoiminnan
alkamisesta saatiin hyviä toiveita”. Leirikoulu vakiintuikin osaksi Lomakeskus Pukkilan toimintaa.
Kulujen kattamisen lisäksi leirikoululla on ollut tärkeä
tehtävä viedä Parasta
”Kaikkein parasta Pukkilan
Lapsille -toimintaa ja
emäntänä on itsenäinen ja
arvoja koulumaailvaativa työ! Minulla on
maan. Vuonna 2015
hyvä työnantaja.”
leirikouluja järjestetHelena Mäkelä
tiin keväällä ja syksyllä
yhteensä 11 viikkoa.
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Ryhmäytymistä Lomakeskus Pukkilan
leirikoulussa syksyllä 2013
Vuonna 1980 otettiin jälleen askel kohti uutta aikaa, kun syyskuussa
ostettiin Haukiputaan kunnasta Halosenniemestä Koivuhaka-niminen tila 90 000 markalla. Tilan pinta-ala oli yksi hehtaari ja sen
alueella sijaitsi kaksikerroksinen hirsinen asuintalo, pinta-alaltaan
260 m2. Tarkoituksena oli kunnostaa talo sekä alue Oulun seudun
vähävaraisten lasten ja lapsiperheiden kesäajan virkistystoimintaa
varten. Kaupan myötä perustettiin Koivuhaan hoitokunta, jonka
puheenjohtajaksi tuli Valde Halonen Pateniemestä. Hoitokunta
aloitti välittömästi kunnostustöiden suunnittelun. Vuoden 1981
aikana Koivuhakaa kunnostettiin ahkerasti: talkootunteja kertyi yli
1600. Palkallista työvoimaa käytettiin vain kaikkein vaativimmissa
töissä. Ensimmäisiä leirejä päästiin pitämään kesällä 1982.
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Keväällä 1981 avattiin Turun Hirvensalossa uusi lomakeskus
Tammivalkama. Sen rakennutti ja omisti Parasta Lapsille Turun
osasto ry, joka pyöritti monipuolista loma- ja kurssitoimintaa
1990-luvulle asti. Pikku hiljaa toiminta kuitenkin hiipui, ja koko
Turun osasto sammui olemattomiin. Tammivalkaman kohtalosta
ei järjestössä ole selvää kuvaa – muodollisesti se lienee edelleen
osaston omistuksessa.
Pietarsaaren osasto aloitti päiväleirien järjestämisen vuonna 1983
Lysarholman tilalla, jonka kaupunki oli vuokrannut järjestölle.
Nykyisin leiripaikka tunnetaan paremmin Hilperinä. Perimätieto
kertoo, että Hilperi-nimen keksivät leiriläiset; leirillä oli meininki
niin hilpeää.
Järjestö oli 1980-luvulla jo jonkin aikaa etsinyt leirialuetta, joka
palvelisi Itä-Suomen alueen osastoja, kun Hirvensalmelta Mikkelin läheltä löytyi Huruslammen
vanha leirintäalue. Hirvensalmen kunta vuokrasi alueen järjestölle 30
vuoden vuokrasopi”Mitäs me sitten tehtäis
muksella syyskuussa
jos ei oltais Koivuhaassa?
Tämä on ollut hienoa aikaa.”
1986. Alueelle rakennettiin ”mökkimaHilkka ja Olavi Kovalainen
joitukseen perustuva
lomakylä”. Seuraavana
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Leirikeskus Koivuhaka
vuonna Vaasassa suljettiin Sirkkulan lomakeskus, kun vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyi. Sirkkulan tilalle saatiin Vaasan kaupungilta vuokralle 3,5 hehtaarin tontti Yläsundomista,
15 kilometrin päästä kaupungin keskustasta. Tontille ryhdyttiin
suunnittelemaan uutta lomakeskusta ja sitä rahoittamaan saatiin
Raha-automaattiyhdistys. Saukkoranta-nimen saanut uusi lomakeskus valmistui vuonna 1988.
Huruslampi ja Saukkoranta olivat 1980-luvun nousukauden
tuotteita. Rakentamiseen saatiin ulkopuolista rahoitusta, mutta
järjestö itse joutui myös sijoittamaan huomattavia summia rakennustyöhön. Suurimmaksi osaksi käytettiin lainarahaa. Vaikka
molemmat lomakeskukset toimivat 1990-luvulla vilkkaasti, ja nii47

tä markkinoitiin aktiivisesti myös järjestön ulkopuoliseen toimintaan,
”Pukkilassa aina laitettiin
todettiin rakennusten
talvileirille napakelkka, se oli
lapsista valtavan hauskaa.”
ylläpito taloudellisesti liian raskaaksi. JärMerja Salomäki-Jurkka
jestö myi 2000-luvun
puolivälissä sekä Huruslammen että Saukkorannan, ja toiminta keskittyi
Pukkilaan ja Koivuhakaan. Huruslammen omistaa nykyisin Suomen Demokratian Pioneerien
Liiton Uudenmaan piiri, ja Saukkorannassa toimii Mehiläisen
omistama lastensuojeluyksikkö.
Vuonna 2015 Parasta Lapsille ry:llä on kaksi omaa lomakeskusta,
Virtain Pukkila ja Haukiputaan Koivuhaka. Näiden lisäksi vuokrataan leiripaikkoja ja toimintatiloja tarpeen mukaan eri puolilla
maata.

Leirielämä muuttuu – ja pysyy samanlaisena
Parasta Lapsille ry:n leiritoiminta pysyi varsin samankaltaisena
järjestön ensimmäisinä vuosikymmeninä. Kesällä 1965 keskusjärjestön järjestämiä siirtoloita, leirejä ja retkiä oli 20, niillä lap48

sia yhteensä 1077 ja hoitovuorokausia 11 796. Paikallisosastojen
leiritoiminta oli 60-luvulla kasvanut varsin merkittäväksi: osastoja oli kaikkiaan 67, ja niistä 24:llä oli toimintaa. Vuoden aikana
osastot järjestivät 23 leiriä, retkeä tai päiväsiirtolaa. Vuonna 1979
puolestaan tilastoitiin järjestön loma-, kesä- ja virkistystoiminnan
piirissä 1301 lasta ja 11 092 hoitovuorokautta.
Parasta Lapsille ry:n leiritoiminta on vuosikymmenten varrella
ollut esillä monenlaisissa yhteyksissä. Vuonna 1982 järjestettiin
MTV:n suositun Toivotaan, toivotaan -puhelintoivekonserttiohjelman kanssa keräys ”Lahjoita lapselle kesäpäivä”. Ohjelman
tuotot ohjattiin lasten sosiaaliseen lomatoimintaan kuudelle järjestölle. Keräys tuotti 519 244,50 markkaa, josta Parasta Lapsille
ry:n osuus oli 86 540,75 markkaa. Järjestön toimintaa päästiin
myös esittelemään televisiossa Pukkilan leiriltä tehdyllä filmillä
ja puheenjohtaja Jarmo Wahlströmin haastattelulla. Keräyksen
tuotto päätettiin käyttää osastojen leiritoiminnan kehittämiseen. Osastoissa
kehitettiinkin uusia
”Olin ensimmäistä kertaa
toimintamuotoja:
leirillä nelivuotiaana, äidin
mukana. Totesin vain, että
Oulussa ja Mikke”tuossa on mun peti, minä
lissä pidettiin kuvajään tänne!”
taideleirit ja PietarAnu Kallio
saaressa perustettiin
päiväsiirtola. Suolah49

Vesileikkejä ja pukkitaistelua Tampereen
osaston leirillä Pukkilassa 1991
den, Jyväskylän ja Tampereen osastojen toimesta taas tehtiin
polkupyörä- ja hiihtovaelluksia. Porin ja Tampereen osastot järjestivät Pukkilassa leirin yli 12-vuotiaille lapsille, ja Turussa ja
Vaasassa kehitettiin omien lomakeskusten leikkivälineistöä. Keräys toteutettiin uudelleen vuonna 1983.
Vuonna 1995 sai Tampereen osasto nauttia suuresta ystävällisyydestä. Toimintakertomuksessa selostettiin tapahtunutta: ”Kuluneen vuoden teki osaston toiminnassa historialliseksi Valmetin
työntekijöiden suorittama keräys leiritoimintamme hyväksi. Pääluottamusmies Harry Sandbergin aloitteesta kerättiin kolmella
tehtaalla yhteensä 57 370 mk työttömien ja vähävaraisten las50

ten leiritoimintaan. Osasto järjesti ylimääräisen
kesäleirin, jonne lap”Parhaat muistot yhteisestä
set tulivat sosiaaliyhteisöllisyydestä,
erityisesti
leireiltä.”
toimistojen kautta
ja joka oli ilmainen.
Elina Valkonen
Syysleiri järjestettiin
samalla periaatteella ja
keräysvaroista jäi vielä yli
17 000 mk vuoden 1996 leireihin.”
Parasta Lapsille ry:n leiritoiminnassa aivan alusta alkaen keskeinen arvo – leirielämysten tarjoaminen lapsille, jotka muutoin
jäisivät sosiaalisista tai taloudellisista syistä virkistystoiminnan ulkopuolelle – on säilynyt varsin samanlaisena 2010-luvulle saakka.
Heikompien auttamisen periaatteen toteuttaminen ei kuitenkaan
aina ole ollut niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Karhulan
osaston väen kertomuksen mukaan Karhulassa koettiin historian
suurin leiriläisten määrän romahdus 1960-luvulla, kun paikallinen
lehti kirjoitti Parasta Lapsille ry:n järjestävän leirejä ”vähävaraisille lapsille”. Kukaan ei halunnut tulla leimatuksi vähävaraiseksi,
eivätkä perheet ilmoittaneet lapsia leirille.
Kesällä 2015 Parasta Lapsille ry järjestää parikymmentä lasten
ja nuorten leiriä eri puolilla maata: järjestön omien lomakeskus51

ten Pukkilan ja Koivuhaan
lisäksi Pietarsaaressa,
”Ajat ovat muuttuneet.
Nurmijärvellä ja KotEnnen vanhaan lapset
kassa. Sen lisäksi Puksaattoivat itse soittaa
keväällä ja sanoa että
kilassa ja Fiskarsis”mie tulisin leirille!”
sa pidetään yhteensä
kahdeksan perheleiriä.
Jorma Marin
Leiritoiminta on monikulttuurista. Pietarsaaren
osaston erikoisuus ovat päiväleirit, joita pidetään Hilperiksi
nimetyllä tilalla. Päiväleirejä on järjestetty Hilperissä yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Vuonna 2015 leiri kestää neljä viikkoa.
Maailma ja leirielämä ovat Evitskogin ajoista muuttuneet, mutta
perusasiat näyttävät säilyneen: toiminta on lapsilähtöistä, lapsille
tarjotaan mahdollisuus leikkiä, liikkua ja oppia uutta yhdessä toisten lasten kanssa. Ulkoilu, uiminen, nikkarointi, askartelu, pelit,
leikit ja seikkailut muodostavat leiripäivien sisällön, ruokailuista
ja iltaohjelmista puhumattakaan. Vastuuhenkilönä leirillä toimii
palkattu leiriohjaaja, muut ohjaajat ovat järjestön kouluttamia
vapaaehtoisia. 7–16-vuotiaat lapset ja nuoret valitaan leireille hakemusten perusteella.
Parasta Lapsille ry:n kesän leireillä on nykyisin mukana vuosittain noin 100 vapaaehtoista ohjaajaa ja ohjaajaharjoittelijaa. Ei
ole harvinaista, että leiriläisenä ollut lapsi innostuu hiukan van52

Parasta Lapsille Karhulan osaston
leiri kesällä 2014.
hempana tulemaan ohjaajaharjoittelijaksi ja aikuistuttuaan jatkaa ohjaajana. ”Lapsena leirille pääsy oli aina kesän kohokohta.
Pääsi maalle, uimaan ja seikkailemaan. Leirillä oppi kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa, ja siellä lasta arvostettiin”, sanoo
Lasse Rehvonen Karhulan osastosta. ”Nuortenleiri-iässä heräsi
kiinnostus hakeutua apuohjaajaksi.” Myös Tiina Marin on ollut
aivan pienestä asti mukana. ”Lapsena leirillä sai olla ilon ja temmellyksen keskellä ja nyt aikuisena saa olla järjestämässä toisille
sitä iloa ja temmellystä”, hän sanoo. ”Lasten kanssa on ihanaa
viettää leirielämää.”
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Nekkutauko Lammassaaren
kesäsiirtolassa 1954

54

4. Parasta Lapsille ry
ja työväenaate

Oma paikka yhteiskunnassa
Parasta Lapsille ry:n viitekehys oli 1940–1980-luvuilla vahvasti vasemmistolainen, nimenomaan kansandemokraattinen.
1990-luvun alussa järjestöstä tuli sitoutumaton ja puoluepoliittisiin sidoksiin perustunut yhteistyö loppui vähitellen.
Toimintakertomuksessa vuodelta 1947 todettiin alkutaipaleellaan
olleen järjestön päässeen jo hyvin mukaan Lasten Päivän viikon
ohjelmaan. Tapahtumat järjestettiin paikallisesti ja myös tulot
jaettiin paikallisten toimijoiden kesken. Aivan kivuttomasti ei yhteistyö kuitenkaan sujunut: ”Kuitenkin on mainittava, että joillakin paikkakunnilla ns. porvarilliset järjestöt vieroksuvat edelleen
yhteistoimintaa lastenpäiväjärjestelyissä Parasta Lapsille -toimi55

kuntien kanssa.” Saukkorannan lomakeskuksen
”Demokraattisen naisemäntänä toiminut
liikkeen näkökulmasta
haluttiin vasemmistolainen
Kaija Rajala muisteli
vastine esimerkiksi
Vaasan seudulla SirkMannerheimin
kulan aikaan puhutun
lastensuojeluliitolle.”
Parasta Lapsille ry:stä:
Pirjo Sillman
”Ne ei ole mitään sossuja, vaan ihan kommareita”.
Poliittiseen tilanteeseen 1940-luvun lopulla liittyi varmastikin myös ”yhdistyksen siirtyminen taloudelliseen toimintaan”
vuonna 1947. Parasta Lapsille ry osti Helsingissä Hotelli Erottaja Oy:n. Toimintakertomuksessa todetaan pakottavaksi syyksi tähän Suomessa vallinnut rahanarvon epävakaisuus. ”Kesän
aikana ja syksylläkin vielä haettiin Helsingin ympäristöstä sopivaa taloa tai huvilaa lasten virkistyskotia varten, mutta kun sitä
ei onnistuttu saamaan, arveltiin rahojen sijoituksen tuottavaan
laitokseen olevan paikallaan. Hotellin oston myötä yhdistys sai
myös omat toimistotilat. Hotellin osakkeet maksoivat miljoona
markkaa, ja irtaimisto kaksi miljoonaa.” Järjestön johtokunta valitsi yhtiön toimitusjohtajaksi Venla Heinosen, sekä jonkinlaiseksi
hallintoneuvostoksi Agnes (Lyyli) Heinosen, Silja Mäntykosken
ja Hellä Järveläisen. Osa hotellin huoneista vuokrattiin SNDL:lle
toimistotiloiksi. Liiketoiminnan harjoittaminen huoltotyöhön
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saaduilla varoilla herätti kuitenkin tilintarkastajien ja muutamien
muidenkin henkilöiden epäilykset, ja jo saman vuoden aikana
hotelli myytiin SNDL:lle 3,5 miljoonan markan kauppahinnalla.
Toiminnan alkuvuosina oli joinakin vuosina toimintakertomuksessa erillinen alaotsikko ”Propaganda”. Vuonna 1951 kerrottiin
seuraavaa: ”Käännyttiin eri lastensuojelualalla työskentelevien ja
alaa tuntevien henkilöiden puoleen, joilta saatiin joukko kirjoituksia ja kirjoitelmia koskien lasten elinoloja ennenkaikkea omassa maassamme, mutta myös rajojemme ulkopuolella. Aiheista
mainittakoon: Kasvattilasten asema maassamme, Lastenhuoltolaitokset, kirjoitelmia joissa vaadittiin yhteiskunnan suurempaa
huomiota ja tukea lastenhuollossa. Kirjoitelmia joissa käsiteltiin oppilaitten kohtelua kouluissamme. Lasten tila siirtomaissa,
lasten omatoimisuus Neuvostoliitossa. Neuvostovalta pitää hyvin huolen lapsista. Kreikan ja Espanjan lapset terrorin uhreina.
Syrjäseutujen lasten kouluoloista. Asuntotarve lasten kehityksen
valossa, Lasten- ja päiväkotien valtionapu, lapset ja vanhukset.
Näitä kirjoituksia julkaistiin ennen ja jälkeen lastenpäivän.”
Vuonna 1954 kirjattiin toimintakertomukseen useita poliittisia
kannanottoja. Toisen maailmansodan jälkimainingit löivät vielä
Euroopassa korkeina, ja järjestöä huoletti erityisesti atomisodan
uhka sekä Länsi-Saksan uudelleen aseistaminen. Molemmista aiheista laadittiin kirjelmiä niin YK:lle, Lastensuojelun Keskusliitolle kuin Saksan Sosialidemokraattiselle Naisliitollekin. Vuoden
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1954 toimintakertomuksesta: ”Pyrkimykset Saksan uudelleen
aseistamiseksi ovat tuoneet sodan vaaran entistä lähemmäksi
meidänkin maatamme. Tämän johdosta järjestö on vedonnut
lastensuojeluväkeen, jotta se toimisi lasten elämän ja tulevaisuuden pelastamisen puolesta.”
Järjestön ensimmäinen lastensuojeluohjelma sorvattiin vuonna
1955 ja samana vuonna ryhdyttiin julkaisemaan tiedonantolehteä.
Lastensuojeluohjelma hyväksyttiin ja painettiin kirjaseksi vuoden 1956 syksyllä otsikolla Lasten tulevaisuuden puolesta 5000
kappaleen painoksena. Tiedonantolehteä tehtiin aluksi neljä numeroa vuodessa. Lehden ilmestymisessä oli välillä pitkiä taukoja – vuoden 1962 toimintakertomuksessa todetaan, että lehti on
muutaman vuoden tauon jälkeen alkanut taas ilmestyä.
Järjestön ensimmäisessä ”tiedoituslehdessä” vuonna 1956 todettiin, että ”Parasta Lapsille ry on luonteeltaan vaatija. Se näkee
epäkohtia ja puutteita ja vaatii lainsäädännön ulottamista aloille,
jotka vielä ovat pelkästään vapaaehtoisen toiminnan varassa, ja
lakien uudistamista, mikäli ne eivät vastaa nykypäivien tarpeita.
Esimerkkinä on vaatimus lasten seimien perustamisesta ja koulu-uudistuksen toteuttamisesta yhtenäiskoulun pohjalta.”
1980-luvulla oltiin jo matkalla pois 70-luvun kuumimmista poliittisista ajoista, mutta poliittinen viitekehys oli vielä vahvasti läsnä,
ja sitä myös sanoitettiin selväsanaisesti järjestön dokumentteihin.
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Leipomisen riemua: Pukkilan perhelomalla
valmistaudutaan illan päätösjuhlaan
Tampereen osasto pohti pyrkimyksiään vuodelle 1982 toimintasuunnitelmassaan:
”Parasta Lapsille leirejä pyritään mainostamaan dioja näyttämällä
kansandemokraattisissa ym työväen järjestöissä, sekä muutenkin
tekemään järjestöä tunnetuksi. - - - - Leireiltä karsiintuneet lapset
pyritään ohjaamaan etupäässä Pioneeri ja Kansan Raittiusliiton
leireille sekä muille työväenliikkeeseen liittyville leireille.”

Nykyajan turmiollisuudesta
Vuonna 1953 kiinnitettiin järjestössä huomiota ”turmiollisiin
ajanvieteharrastuksiin”, joilta nuorison katsottiin tarvitsevan suo59

jelua. Tällaisina ”yhteiskunnallisina ongelmina” mainittiin ”laajalle leviävät raa’at sarjakuvat, rikosaiheiset filmit ja moraalisesti
ala-arvoinen lukemisto”. Aiheeseen liittyen järjestettiin toukokuussa Helsingissä ”Maatakäsittävä lastensuojeluneuvottelukokous”, johon osallistui 105 henkilöä. Tilaisuuden tarkoituksena
oli ”herättää vanhempia ja kasvattajia seuraamaan ajankohtaisia
lasten kulttuurikysymyksiä sekä pyrkimään yhteistoimintaan kodin ja yhteiskunnan palkkaamien kasvatus- ja huoltotyöntekijäin
kesken”. Maisteri Sylvi-Kyllikki Kilpi piti alustuksen otsikolla Filmi ja kirjallisuus lasten kasvatuksessa, ja alustus julkaistiin myös
kirjasena Lapsiin vaikuttavat nykyajan kulttuuritekijät. Alustuksessa käsiteltiin lastenkirjallisuuden kehittämisen tarvetta samoin
kuin ”raakojen sarjakuvien ja rikoselokuvien tulvaa, joka vyöryy
maahamme”. Kokouksesta laadittiin myös päätöslauselma, jossa
todettiin, että lastenkirjallisuuden valikoimiseen ja kehittämiseen
olisi pyrittävä määrätietoisesti ja kirjallisuus ja elokuva olisi kehitettävä palvelemaan korkeita kasvatuksellisia päämääriä.
Kokouksen jälkeen perustettiin asiaa edelleen pohtimaan erityinen toimikunta, jota johtamaan lupautui kirjailija Annikki Maruna. Lokakuussa toimikunta kutsui Helsingin yliopiston pieneen juhlasaliin ihmisiä keskustelemaan Marunan sekä toimittaja
Martti Savon ja lehtori Wiking Sundqvistin alustuksien pohjalta.
Kokouksessa nousi esiin ajatus ennakkosensuurista. Asia herätti
myös mediahuomiota. 25.11. keskustelua jatkettiin kokouksessa, johon oli kutsuttu edustajia noin 40 järjestöstä. Alustajana oli
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varanotaari Lea Uitto, ja keskustelun jälkeen päätettiin kehottaa
järjestöjä ”joko yhdessä tai erikseen kääntymään asianomaisten
ministeriöitten puoleen tutkimuksen aikaansaamiseksi sarjakuvaja aikakausilehtien sekä elokuvien sisällöstä, levikistä ja vaikutuksesta samoinkuin toimenpiteisiin ryhtymisestä nykyisen asiaintilan korjaamiseksi.”
Kampanja ”ala-arvoisten julkaisujen ja filmien turmiollisen vaikutuksen estämiseksi” jatkui myös vuonna 1954. Kirjelmiä lähetettiin niin kouluhallitukselle kuin opetusministeriöllekin. Loppuvuodesta päätettiin ryhtyä järjestämään sarjakuvanäyttelyä.
Samana vuonna ryhdyttiin edistämään ”hyvää harrastelutoimintaa” järjestämällä Kemissä, Lohjalla, Porissa, Kokkolassa ja Lah-

Hellepäivän ohjelmaa
Vaasan Sirkkulassa
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dessa erityiset lasten kulttuuripäivät. Siellä eri-ikäiset varhaisnuoret mittelivät henkisiä voimiaan. Esimerkiksi Kemissä kilpailuihin
osallistui 270 tyttöä ja poikaa eri puolilta Lappia, ja erilaisia sooloja ryhmäesityksiä nähtiin 132 kappaletta.
Sarjakuvanäyttely herätti huomiota ja keskustelua vuonna 1955.
Näyttely Piirrettyä julmuutta avattiin Galerie Finnessä Helsingissä 9.4.1955, ja reilun viikon aikana sen näki noin 2000 henkeä.
Helsingistä näyttely siirtyi ensin Turkuun, jossa se oli esillä kaupungintalon aulassa (430 kävijää), Tampereelle (2800 kävijää) ja
sitten Kirjakauppiaitten liiton pyynnöstä muutamaksi päiväksi
Keurusselän lomakotiin. Syksyllä 1955 näyttely nähtiin Vaasassa
(600 kävijää), Jyväskylässä (1000 kävijää), Kemissä (500 kävijää),
Laihialla ja vuoden 1956 puolella Kotkassa, Kangasalla, Rovaniemellä, Karkkilassa, Varkaudessa, Joroisissa, Rantasalmella,
Oulussa, Hyvinkäällä ja Lauritsalassa.
Vuoden 1956 toimintakertomuksessa todettiin, että näyttelyn
järjestäminen oli ollut tuloksellista: näyttely oli kahden vuoden
aikana kiertänyt eri puolilla maata ja herättänyt keskustelua kasvattajien keskuudessa. Myös valtiovalta oli kiinnittänyt asiaan
huomiota; tästä merkkinä pidettiin eduskunnan hyväksymää lakia
eräiden siveellisesti ala-arvoisten julkaisujen leviämisen ehkäisemisestä. Laissa ei tosin otettu kantaa nimenomaisesti sarjakuviin.
Todettiin myös, että toiminta asian tiimoilta oli laajentumassa,
kun muutkin järjestöt olivat aloittaneet kampanjoita.
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Tyttöjä Lammassaaren
laiturilla 1954
1960-luvun alussa tuli keskusteluihin uusi teema – nuorisorikollisuus. Kiihtyvä kaupungistuminen, lähiöiden rakentaminen ja
ihmisten tempautuminen irti juuriltaan aiheuttivat levottomuutta.
Ongelmanuorten sulkeminen koulukoteihin ja niissä tapahtuvat
väärinkäytökset herättivät myös huolta. Helmikuussa 1965 esimerkiksi järjestettiin Elannon ravintolan kabinetissa Helsingissä
keskustelutilaisuus otsikolla ”Nuorisorikollisuus – onko se vain
kurittomuutta?”. Luennoimassa oli vankeinhoidon ylijohtaja Valentin Soine ja läsnä oli 40 asiasta kiinnostunutta henkilöä.
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Siirtolan pienimmät asukkaat
kävelyllä Lastenkartanon
maisemissa 1948
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Valistus on välittämistä
Huono-osaisten, köyhien ja sorrettujen lasten auttaminen oli
alusta alkaen järjestön ydinajatus, ja sitä toteutettiin myös paikallisosastoissa. Tampereen osasto muotoili oman toimintansa
motiivin toimintasuunnitelmasta vuodelle 1954 näin:
”Kannustakoon meitä kutakin työhön inhimillisyyden tunne,
halu auttaa heikompaa, turvatonta, heikkoa ihmislasta joka tyytyy vähäisempäänkin, kunhan vain tämä sille annetaan hyvästä
sydämmestä”.
Heti järjestöä perustettaessa kirjattiin, että henkilökohtainen
avustustoiminta ei kuulu Parasta Lapsille ry:n tehtäviin. Konkreettista avustustyötä on silti tehty paljon, erityisesti 1940–50lukujen yhteiskunnan ahdingon aikana. Vaate- ja tavara-apua sekä
ulkomaisten ystävien lähettämää ruoka-apua välitettiin hädänalaisille lapsille ja perheille mahdollisuuksien mukaan. Leireille
ja virkistyskoteihin tulleet lapset olivat toisinaan myös niin puuttellisesti varustettuja, että heitä vaatetettiin tullessa tai lähtiessä
järjestön toimesta.
Parasta Lapsille ry on 1940-luvulta alkaen osallistunut aktiivisesti
yhteiskunnalliseen keskusteluun. 1950-luvun puolivälin sarjakuvanäyttely Piirrettyä julmuutta ja siihen liittyneet lukuisat keskustelutilaisuudet olivat alkuvuosikymmenien näkyvin ulostulo.
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Järjestössä seurattiin tarkasti yhteiskunnan muutoksia ja esimerkiksi eduskunnan tekemiä lastensuojeluun sekä lasten ja perheiden asemaan liittyviä päätöksiä.
Vuonna 1952 Parasta Lapsille ry teki jälleen yhden uuden avauksen: järjestö lähti mukaan kirjankustannustoimintaan. Kansankulttuuri-kustantamon avustamana julkaistiin nimimerkki Hertta-Elinan kirjoittama satukirja Ymmi ja hirvi. Nimimerkin takana
oli SKDL:n kansanedustaja Hertta Kuusinen. Kirjasta otettiin
5000 kappaleen painos, ja sen myyntihinta oli 200 mk. Kirja sai
vuosikertomuksen mukaan hyvä vastaanoton, vaikkakin vuoden
lopussa painoksesta oli myymättä vielä yli puolet.
1950- ja 60-luvuilla Parasta Lapsille ry taisteli määrätietoisesti
esimerkiksi päivähoidon saattamiseksi ajan vaatimusten tasalle.
Tätä työtä tehtiin sekä keskusjärjestön tasolla antamalla lukemattomia lausuntoja ja kannanottoja niin julkiseen keskusteluun kuin
eri viranomaisille, kuin paikallistasolla vaikuttamalla oman paikkakunnan päättäjiin. Erityisesti Tampereella, jossa tehdaskaupunkina oli totuttu naisten työssäkäyntiin, otettiin voimakkaasti
kantaa päivähoidon järjestämisen puolesta. Uusi päivähoitolaki
astui voimaan viimein vuonna 1972.
Vuonna 1973 järjestön agendalla olivat muun muassa lapsilisien
ja muiden sosiaalitukien saattaminen ajan tasalle ja sitominen
elinkustannusindeksiin sekä perheverotuksen kehittäminen. Lap66

Keskustoimikunnan kokous Pukkilassa
vuonna 1968. Ryhmä poseeraa
vastavalmistuneen saunan edessä.
siperheiden aseman heikennystä perhepoliittisten verovähennysten muutoksilla vastustettiin. Näistä aiheista toimitettiin kirjelmiä
Valtioneuvostolle, SKDL:lle sekä kansandemokraattisille järjestöille ja lehdistölle. Vuoden aikana toimitettiin lehdistölle myös
julkilausuma, jossa vaadittiin YK:n Lapsen oikeuksien julistuksen
ratifioimista Suomessa ja sen myötä yhteiskunnan velvoittamista
kantamaan lapsista entistä suurempi vastuu. 1970-luvun lopulla järjestö teki Suomessa tunnetuksi kansainvälisen sosialistisen
lastensuojelujärjestö CIMEA:n vaatimusta lasten oikeuksien julistuksen saattamisesta hallituksia sitovan sopimuksen muotoon
sekä esitti julistukseen lisättäväksi periaatetta lapsen oikeudesta
elää rauhan oloissa ja lapsen oikeudesta nauttia korkeatasoisesta
kulttuurista.
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Toimintakertomuksissa summattiin vuoden aikana valtakunnan
tasolla tapahtuneita edistys- ja taka-askelia. Vuonna 1972 todettiin, että ”myönteistä kehitystä on tapahtumassa, joskin hitaasti”.
Joitakin suuria periaateratkaisuja oli vuosien työn tuloksena saatu aikaan: kansanterveyslaki takasi avohoidon palveluiden maksuttomuuden ja koituisi näin vähävaraisten perheiden hyväksi.
Laissa myös määrättiin ilmainen hammashoito alle 17-vuotiaille
sekä lastenpsykiatrian aiempaa laajempi toteuttaminen. Myös laki
lasten päivähoidosta oli vihdoin säädetty. Elatusavun ennakkoja,
erityislapsilisiä ja perhelisiä oli korotettu, vaikkakaan korotuksia
ei pidetty riittävinä. Lapsiperheitten asumistukilaki oli säädetty
koskemaan myös yksilapsisia perheitä. Lapsen asemaa koskevan
lainsäädännön uudistamisesta oli laadittu ehdotus, ja peruskoulu-uudistus oli etenemässä, ”tosin koko maan huomioon ottaen
erittäin epätasaisesti”.
Vielä ratkaisemattomina ongelmina vuonna 1972 olivat järjestössä pinnalla korkeat verot, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen
puute, työttömyys ja ”hintojen sekä maksujen jatkuvat hillittömät
nousut”, jotka ”saavat aikaan sen että vähävaraiset kansalaiset,
etenkin nuoret parit ja muut perheelliset eivät koe yhteiskuntaamme erityisen lapsiystävällisenä”. Järjestössä nähtiin, ettei perheitä
tuettu riittävästi lasten huolto- ja kasvatustehtävässä. Ongelmana oli myös väestörakenteen huolestuttava kehitys: syntyvyys oli
jatkuvasti alenemassa, ja työikäisen väestön maastamuuttoa pidettiin lisäsysäyksenä suomalaisten ikärakenteen kääntymisessä
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Askartelutunti hiihtolomaleirillä
Pukkilassa 1970-luvulla
pikku hiljaa vanhusvoittoiseksi. Järjestössä todettiin myös, että
perheet olivat usein voimattomia ja neuvottomia esimerkiksi lasten ja nuorten vapaa-ajan käytön suhteen.
”On todettu suurella huolestuneisuudella huumeiden käytön leviäminen jo varsin nuorten ikäluokkien keskuudessa.” Järjestössä
peräänkuulutettiin parempaa vapaa-ajan ohjelmaa lapsille ja nuorille ja todettiin, että ”olisi tehtävä kaikki jotta saataisiin roskakirjallisuus, raakuutta ja väkivaltaa ihannoivat lehdet ja filmit jne
pois ja tilalle jotain muuta, joka ohjaisi uudenlaiseen vapaa-ajankäyttöön. Erikoisen keskeisen tiedotuskanavan TV:n ohjelmiston
suhteen on paljon parantamisen varaa.”
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Vuonna 1978 todettiin, että järjestön rooli lastensuojelun asiantuntijana oli kasvanut. Tästä merkkinä olivat koulutustilaisuuksien sekä tuotetun kirjallisen materiaalin saama erittäin myönteinen vastaanotto. Järjestöä myös kuultiin lasten asemaan liittyvissä
kysymyksissä ja siltä pyydettiin apua tilaisuuksien järjestämisessä
sekä luennoitsijoiden hankkimisessa. Tärkein kuuleminen koski
adoptiolakia, josta annettiin lausunto eduskunnan lakiasiainvaliokunnalle 26.10. Vuoden aikana järjestö tuli tunnetuksi monelle suomalaiselle. Järjestö julkaisi lapsen asemaa käsittelevän
artikkelisarjan, järjesti seminaareja ja teki aloitteen lapsen asemaa
käsittelevän opintoaineiston tuottamisesta KSL:n toimesta. Kansankulttuurin kustantamana ilmestyikin Leena Böökin kirjoittama keskusteluaineisto Mikä sinusta isona tulee? sekä aineistoon
liittyvä diasarja. Järjestö julkaisi myös kansainvälisen lastenvuoden postikortin, jota painettiin 15 000 kappaletta ja lisäksi 4 000
kappaleen joulupainos. Kortista järjestettiin avoin suunnittelukilpailu, ja sen voitti Juha Jarva työllään ”Kädet”. Kilpailuun jätettiin kaikkiaan 59 ehdotusta. Vuoden aikana järjestöstä tehtiin
26 artikkelia sanomalehtiin ja lisäksi muutamia aikakauslehti- ja
radiojuttuja.
Vuonna 1978 järjestö otti kantaa kehitysasioihin. Se piti tärkeänä,
että Suomi nostaisi kehitysapunsa YK:n suosittelemalle tasolle,
0,7 % kansantuotteesta, ja että se kohdistuisi maihin, joissa lasten
ja nuorten asema on erityisen vaikea ja kohteisiin, jotka välittömästi parantavat heidän elämäänsä.
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Taistelu päivähoidon
puolesta ei päättynyt uuden lain lä”Lastensuojelu
on
kuitenkin
aina ollut
pivientiin 1970-luse varsinainen juttu
vun alussa. Vuonna
tässä järjestössä.”
1979 otettiin kantaa
Ville Liimatainen
päivähoidon kehittämisen puolesta sekä
päivähoidosta lasten
vanhemmille aiheutuneita
kustannuksia vastaan. Kunnalliset päivähoitopaikat kattoivat vain noin kolmanneksen arvioidusta tarpeesta. Näin yli sadantuhannen lapsen arvioitiin jäävän
hoidon ulkopuolelle. Järjestö vaati pikaisia toimenpiteitä kunnallisten päivähoitopaikkojen lisäämiseksi, sekä tuomitsi jyrkästi
toiminnot, joilla kehitystä yritettiin jarruttaa. Järjestö myös lausui
julki käsityksenä päivähoidon luonteesta sellaisena yhteiskunnallisena palvelutoimintana, jonka tulisi olla käyttäjille maksutonta.
1980-luvun alussa järjestön toimintakertomukset heijastelevat
aikaansa: Hallinnon, edustusten, valistus- ja tiedotustoiminnan
sekä kansainvälisen toiminnan kuvaukset haukkaavat kertomuksista leijonanosan. Järjestötoiminnan politisoituminen oli silminnähtävää. Esimerkiksi vuoden 1981 kymmensivuisesta kertomuksesta varsinaiselle leiritoiminnalle on varattu kaksi sivua.
Rauhanaate oli runsaasti esillä. ”Järjestön leiritoiminnassa ja eri71

Laulutuokio leirillä 1970-luvulla

laisissa tilaisuuksissa on tuotu esiin kansainvälisen ystävyyden,
yhteistyön, ydinaseettoman Pohjolan ja aseistariisunnan merkitystä. Rauhan lauluja lapsille -laulukirjaa on välitetty jäsenistölle
ja muille asiasta kiinnostuneille.”
1980-luvun alussa oltiin aktiivisesti mukana myös lastensuojelulain uudistamispyrkimyksissä. Vuodelta 1937 peräisin olleen lain
uudistamista oli vaadittu jo pitkään. Lastensuojelulain uudistamisen katsottiin tiiviisti liittyvän sosiaalihuollon kokonaisuudistukseen. Järjestön kanta oli, että ”uusi lastensuojelulaki astuisi
voimaan samaan aikaan kuin sosiaalihuoltolaki ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja valtionosuutta koskeva laki, eli
vuoden 1984 alusta.”
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Vuonna 1982 järjestö perusti erityisen lastensuojelutyöryhmän
pohtimaan toimenpiteitä, joihin yhteiskunnan tulisi ryhtyä sijaishuollossa olevien lasten hyväksi. Toimikunnalle annettiin myös
tehtäväksi pohtia muiden vaikeassa asemassa olevien lasten asemaa. Maassa oli tuolloin noin 21 000 lastensuojelun piirissä olevaa lasta, ja näistä noin puolet oli sijoitettuina oman kodin ulkopuolelle joko lastenkoteihin tai sijaisperheisiin. Lastenkotien
saamaa valtionapua pidettiin riittämättömänä ja todettiin lastenkodeissa asuvien lasten elävän keskivertoista suomalaiskotia köyhemmissä oloissa. Työryhmään kuuluivat Marjatta Bardy, Esa
Siekkinen, Juska Siltanen, Benita Söderström ja Aune Lahdenperä. Työryhmä laati muistion, jossa asetettiin seuraavat tavoitteet: 1. painostaa v. 1983 valtion budjettiin lisää lastensuojeluun
osoitettavia määrärahoja ja työntekijöitä, 2. vaatia yhteiskuntaa
paremmin huomioimaan lapset ja heidän ongelmista kärsivät
vanhempansa, 3. korostaa kaikkien kansalaisten vastuuta lapsista.
Erillinen toimikunta perustettiin vuonna 1982 myös pohtimaan
korkean työttömyyden ja riittämättömien tukien aiheuttamaa tilannetta korjaavia toimenpiteitä. Toimikunnan jäseninä olivat
työttömyyskassanjohtajat Esko Kotilainen, Eila Merisalo ja Jouni Kivivuori sekä toiminnanjohtaja Aune Lahdenperä. Toimikunta päätti vaatia seuraavaa: 1. Lapsiavustusten markkamäärää
on kiireellisesti korotettava ja ulotettava se koskemaan perheen
jokaista lasta, 2. tarveharkinnasta on luovuttava joko kokonaan
tai sitä on voimakkaasti lievennettävä, 3. lasten riittävä osuus on
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Ryhmäkuva vuodelta 1981
turvattava sosiaalihuoltolakiehdotuksen mukaista toimeentulotukea määriteltäessä. Vaatimukset perusteluineen luovutettiin ministeri Väänäselle 1.4.1982.
Samana vuonna toteutettiin myös tutkimus lasten kotikasvatuksesta. Järjestössä oltiin huolissaan uuden ajan tuomista kasvatusvaikeuksista: ”Elinkeinoelämässä tapahtuneet suuret muutokset
sekä joukkotiedotusvälineiden mielipiteitä muokkaava vaikutus
ovat lyöneet leimansa lasten ja nuorten kotona tapahtuvaan kasvatukseen. Tämän päivän kasvattajat ovat varsin epävarmoja
tehtävässään ja se heijastuu lasten levottomuuden ja turvattomuuden tunteena. Erityisen vaikeassa asemassa ovat ne perheet,
joiden kasvatusvaikeudet yhdistyvät taloudelliseen ahdinkoon,
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yhteiskunnasta vieraantumiseen ja eristymiseen. Näille perheille tulisi tuottaa asianmukaista neuvontaa ja kasvatusvalistusta.”
Tutkimuksen toimeenpanoa varten nimitettiin suunnittelutyöryhmä, johon kuuluivat Sini Ahmavaara, Lena Böök, Mirja Tiainen, Inger Hirvelä, Vappu Lamminen, Kaarina Hakkarainen,
Eine Kauppila, Seppo Bruun, Marjatta Bardy ja Aune Lahdenperä. Tutkijoiksi nimettiin apulaisprofessori Risto Fried Jyväskylän
yliopistosta ja psykologi Anne Suokas Rovaniemeltä. Tutkimukseen anottiin apurahaa Lasten Päivän Säätiöltä, mutta sitä ei saatu
ja niin tutkimus aloitettiin järjestön omin varoin. Tutkimuksen
tuloksena luovuttivat tutkijat toukokuussa 1986 järjestölle käsikirjoituksen, joka käsitteli työväenaatetta ja lasten kasvatusta.
”Kirjoittajat ovat pitkällä aikavälillä selvitelleet työväenhenkisen
kasvatuksen mahdollisuuksia nykypäivän yhteiskunnassa ja kuulleet työläisiin lukeutuvien lasten vanhempien mielipiteitä”, todettiin hankkeen raportissa. Tulokset julkaistiin keväällä 1987
kirjana otsikolla Työväenaate ja
lasten kasvatus. Kirjasta
otettiin 1000 kappaleen
painos.
”On ollut hienoa olla
Vuonna 1985, kun
järjestö täytti 40
vuotta, julkaistiin
ensimmäinen varsinainen historiikki Vuo-

osallisena prosessissa,
jossa järjestöstä on kasvanut
varteenotettava
lastensuojelutoimija.”
Sirpa Kerman
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desta 1945 lasten parhaaksi. Suppeampia juhlajulkaisuja oli toki
tuotettu myös 5- ,10-, 20-, ja 30-vuotisjuhlavuosina.

Matka poliittiseen sitoutumattomuuteen
1980-luvulla suomalainen vasemmisto oli myllerryksessä.
SKDL:n sisäiset ristiriidat ja puolueen jakaantuminen näkyivät
myös Parasta Lapsille ry:ssä, jonka hallinnossa oli edelleen paljon puoluepoliittista sidonnaisuutta. Esimerkiksi järjestön pitkäaikainen aktiivi Seppo Bruun muistelee tulleensa hallitukseen
niinsanottujen vähemmistöläisten edustajana. ”Tässä järjestössä
ei kuitenkaan ollut sisäisiä poliittisia vääntöjä, kuten monessa
muussa paikassa”, Bruun toteaa.
1990-luvulle tultaessa järjestön yhteydet vasemmistolaisiin toimijoihin väljenivät vähitellen, ja Parasta Lapsille ry:stä tuli poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton lastensuo”1990-luvun alussa
jelujärjestö. Kehitys oli
nostettiin YK:n lasten
monien mukana olleioikeuksien julistus vahvasti
den mukaan luontejärjestössä esiin.”
vaa ja muutos tapahAnu Kallio
tui ilman suurempia
kuohuntoja. Osastoissa
76

yhteydet aatetovereihin olivat ehkä tiiviimpiä, ja muutoskin hitaampaa. Paikallistasolla on monilla paikkakunnilla Parasta Lapsille ry:n toimintaympäristö edelleen luontevasti vasemmalla.
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Laulua ja kitaransoittoa
leirillä 1970-luvulla
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5. Vapaaehtoisuus – elämäntapa

Alusta alkaen paikallinen ja valtakunnallinen
Parasta Lapsille ry on ennen kaikkea vapaaehtoisten ihmisten järjestö. Vuonna 2015 toimivia osastoja on kymmenkunta, mutta vuosikymmenten kuluessa paikallisosastoja on eri puolilla maata ollut
useita kymmeniä. Nykyisin osastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joita ylläpidetään vapaaehtoisin voimin ja jotka saavat apua ja tukea
toimintaansa Parasta Lapsille -järjestöltä ja sen palkatulta henkilökunnalta.
Kun järjestö perustettiin vuonna 1945, alkoi toiminta vapaaehtoisten aktiivien voimin. Palkattua henkilökuntaa sen paremmin
kuin toimitilojakaan ei ollut. Järjestön taivalta saateltiin alkuun
Demokraattisten Naisten toimistossa sekä puheenjohtajan ja
79

sihteerin kodeissa. Melko
pian toiminta kasvoi niin
”Lappeenrannan osaston
suureksi, että sen kooralkuajatus oli järjestää
dinointiin tarvittiin
mukavaa toimintaa lapsille,
esimerkiksi joka kevät tehtiin
palkallista työaikaa.
retki Tykkimäkeen.”
Järjestön ensimmäinen varapuheenjohAnne Mäki
taja Sirkka Lehtivuori
ryhtyi hoitamaan toimistoa osa-aikaisesti palkattuna
elokuussa 1946. Marraskuun alussa 1947 järjestö muutti ensimmäiseen omaan toimistoonsa Hotelli Erottajan taloon. 15.6.1951 aloitti työnsä Parasta Lapsille
ry:n ensimmäinen päätoiminen toiminnanjohtaja Mirjam Ohra-Aho, aluksi nimikkeellä toiminnanohjaaja.
Parasta Lapsille ry:n ensimmäiseen johtokuntaan valittiin jäsenet perustamisessa mukana olleista järjestöistä. Lyyli Heinonen,
Parasta Lapsille ry:n ensimmäinen puheenjohtaja, hoiti pestiään
vuosina 1945–1950. Varapuheenjohtaja Sirkka Lehtivuoren lisäksi ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat sihteeri ja taloudenhoitaja Heta Leino sekä jäsenet Allan Heiman, Hellä Järveläinen,
Uuno Laurikainen, Hilma Lintunen, Anna-Liisa Mäntykoski ja
Onerva Tainio. Lyyli Heinosen kuoltua vuonna 1950 puheenjohtajana jatkoi alusta asti mukana ollut Hellä Järveläinen.
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Paikallisia toimikuntia syntyi järjestön perustamisen jälkeen nopeasti eri puolille maata. Niitä ei aluksi rekisteröity omiksi yhdistyksikseen, vaan ne toimivat keskusjärjestön antamalla valtakirjalla. Toimikunnat olivat siis suoraan keskusjärjestön alaisia,
ja ensimmäisinä vuosina järjestön korkeinta päätösvaltaa käytti
kaikille jäsenille avoin vuosikokous.
Parasta Lapsille ry laati paikallisosastojen perustamista varten
valmiit osaston säännöt, jotka perustettava osasto täydensi vain
nimellään. Sääntöpohjan pykälässä 2 todettiin osaston tarkoitus
ja tehtävät: ”Osaston tarkoituksena on edistää lastensuojelua ja
-huoltoa, siten pyrkien luomaan lapsille suotuisat kehitysmahdollisuudet ja tukemaan koteja niiden kasvatustyössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto: harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä luentoja, kursseja ja esitelmiä ym. tilaisuuksia lastensuojelun
ja terveydenhoidon sekä raittius-, kasvatus-, ja kansansivistystyön alaan kuuluvista aiheista, ylläpitää lastenkoteja ja muita lastenhuoltolaitoksia
sekä järjestää lapsil”Leiritoiminta alkoi heti
le mahdollisuuksia
ensimmäisenä kesänä, ja
terveyttä edistävään
edelleen Kajaanin osastolla on
yksi lasten leiri joka vuosi.”
virkistykseen.”

Lea Pikkarainen

Paikalliset toimikunnat merkittiin yhdis81

Pieniä leiriläisiä
Karhulan osaston leirillä 1955
tysrekisteriin omiksi itsenäisiksi yhdistyksikseen vuonna 1953.
Vuoteen 1955 mennessä 16 toimikuntaa oli rekisteröitynyt
– toimikuntia oli kaiken kaikkiaan 48. Tätä oli edeltänyt vuonna 1952 suoritettu järjestön hallintorakenteen uudistus. Ylimääräisessä edustajakokouksessa muutettiin sääntöjä niin, että toimikuntien rekisteröinti tuli mahdolliseksi. Samalla perustettiin
järjestön hallituksena vastedes toimiva keskustoimikunta, jonka
keskuudestaan valitsema työvaliokunta tulisi hoitamaan järjestössä käytännön asioita. Vuosikokousten pitämisestä luovuttiin, ja
ylintä päätösvaltaa käyttämään luotiin edustajakokous. Edustajakokouksia pidettiin aluksi joka toinen vuosi, ja vuodesta 1959 alkaen kerran kolmessa vuodessa. Keskustoimikunnan jäsenet valitsi edustajakokous. Siihen valittiin ”alan asiantuntijoita ja muita
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järjestön toiminnasta innostuneita henkilöitä”.
”Karhulan osaston perusti
Pitkään tämä tarkoitti
vuonna 1954 neljä äitiä, jotka
työväenliikettä lähelhalusivat järjestää lapsille
toimintaa vanhempien
lä olevien järjestöjen
tukena.”
edustajia ja sopivan
taustan omaavia yhTiina Marin
teiskunnallisia tai poliittisia toimijoita. Edustajakokoukset olivat suuria
tapahtumia, ja niitä seuraamaan
tuli virallisten edustajien lisäksi paljon asiasta kiinnostuneita.
1950-luvun yhteiskunnallisissa myrskyissä ja talouden heilahteluissa Parasta Lapsille ry:nkin pursi heilui aallokossa, mutta pysyi
kuitenkin pystyssä. Vuoden 1957 toimintakertomuksessa summattiin asiain tilaa ja tulevaisuuden näkymiä osuvasti: ”Niin keskusjärjestön kuin osastojenkin toimintaa on ollut vaikeuttamassa
tuntuva varojen puute. Näyttää siltä, että tässä suhteessa ei ainakaan lähiaikoina ole parannusta odotettavissa, vaan että entistä
enemmän saadaan turvautua oma-aloitteiseen toimintaan varojen
hankkimiseksi. Useiden vuosien työkokemukset ovat kuitenkin
osoittaneet, että innostunut suhtautuminen työhön on ominaista
järjestön jäsenille ja ystäville. Epäilemättä tämä on omiaan auttamaan taloudellisten vaikeuksien yli, niin että järjestö voi entistä
paremmin täyttää paikkansa lasten hyväksi toimivien riveissä.”
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Omaehtoisuutta ja vahvaa sitoutumista
Parasta Lapsille ry:llä on historiansa aikana ollut paikallista toimintaa kymmenillä paikkakunnilla. Paikalliset osastot ovat toimineet varsin itsenäisesti, muutamat osastot jopa niin itsenäisesti
että ne ovat pikku hiljaa irtautuneet järjestöstä, joko omasta tai
keskusjärjestön aloitteesta. Parhaimmillaan osastoja on ollut yli
kuusikymmentä, mutta toimivia osastoja ei koskaan yli kahtakymmentä samaan aikaan.
Osastot ovat pieniä yhdistyksiä, joita pyöritetään vapaaehtoisin
voimin. Tämä vaatii vahvaa sitoutumista, ja monesti onkin käynyt
niin, että kun vastuunkantajat väsyvät, ei uusia löydy ja toiminta hiipuu. Toisinaan on tällaisissakin tapauksissa tauon jälkeen
löytynyt uutta polvea, joka on ottanut vastuun kantaakseen. Tulevaisuus näyttää, miten osastomuotoinen paikallistoiminta kestää maailman muuttuessa: jo nyt on
nähtävissä nykyihmisten halu
sitoutua mieluummin selkeisiin projekteihin kuin
”Äitini liittyi Pietarsaaren
osastoon 1954, ja itse tulin
pitkäaikaiseen yhdissihteeriksi 1963 ja puheentystoimintaan.

johtajana olin 1980–1992.
Lapsistanikin tuli sitten
Pukkilan-kävijöitä.”
Terttu Backlund
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Esimerkiksi Tampereella on ollut osastotoimintaa koko Parasta

Ykspihlajan osaston johtokunnan
kokous 5.9.1965
Lapsille ry:n historian ajan. Teollisuuskaupungeissa työväenaate
eli vahvana ja naisten työssäkäynti asetti vaatimuksia perheiden
elämästä huolehtimiseen. Uusin osasto taas on 2000-luvun alussa
perustettu Pääkaupunkiseudun osasto, johon yhdistettiin vanhat,
osin hiipuneet Helsingin ja Vantaan osastot.
Parasta Lapsille ry:n paikallisosastot ovat vuosikymmenten aikana olleet keskenään varsin erilaisia, samoin toiminnan painopisteet. Esimerkkeinä mainittakoon Kajaani, Mikkeli ja Nokia.
Kajaanissa oli ollut osasto 1940–1950-luvuilla, mutta toiminta oli
hiipunut nopeasti. 1980-luvun alussa muutamat ihmiset innostuivat järjestön aloittamasta kummitoiminnasta Chilessä, ja sen ympärille syntyi uusi, tänäkin päivänä toimiva osasto. Mikkeliin pe85

rustetussa osastossa puolestaan painotettiin 1980–1990-luvuilla
lasten luovuuden tukemista ja pidettiin erityisiä kuvataideleirejä.
Nokialle taas perustettiin osasto 1980-luvulla poliittisista syistä:
SKDL:n sisäisiin taistoihin liittyneissä kuohunnoissa nokialaiset
edustivat eri näkemyksiä kuin järjestön silloinen hallinto.
Vuonna 2015 varsinaista toimintaa on kahdeksassa osastossa:
Lappeenrannassa, pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Karhulassa, Pietarsaaressa, Kajaanissa, Pateniemessä ja Haukiputaalla.
Lappeenrannan osaston erityispiirre on käsityöharrastus: osastolaiset kokoontuvat joka toinen maanantai työiltoihin, joissa
valmistetaan niin keppihevosia kuin torkkupeittoja. Tuotteet
myydään toiminnan hyväksi. Osastossa on lisäksi keväällä 2015
käynnistetty vauvatuokiotoiminta, ja osastolla on ollut säännöllisesti myös viikonloppuryhmätoimintaa.
Tampereen osastolla on monenlaista toimintaa: talvikaudella
osaston aktiivit järjestä”Leiritoiminnassa
vät pääkirjasto Metsoskoukuttavat lasten
onnistumisen kokemukset.
sa vauvatuokioita. IlLapset saavat järkevää
takylä on joka toinen
tekemistä, kunnon lomaviikon,
torstai lapsiperheille
jossa pääsee irti arjen
Hervannassa järjesongelmista ja jää
hyviä muistoja.”
tettävä ohjelmallinen
tapahtuma. Tamperelai-

Mika-Matti Karikko
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set myös vetävät viikonloppuryhmätoimintaa ja järjestävät talvileirin lapsille sekä kesäleirit lapsille ja perheille.
Pääkaupunkiseudun osasto järjestää vuosittain lasten kesäleirin
Kotorannassa Nurmijärvellä ja on kerännyt varoja toimintaan
esimerkiksi osallistumalla ravintolapäivään. Karhulan osaston
toiminnassa tärkeä sija on lapsiperheille suunnatuilla tapahtumilla, joita järjestetään useita vuosittain. Perinteiksi ovat muodostuneet esimerkiksi joulujuhla sekä Subersunnuntai. Osastolla
on myös kesäisin oma lasten leiri.
Kajaanin osastolaisten sydämet sykkivät edelleen vahvasti Chilen
lapsille. Osaston nimissä on myös joka kesä yksi lasten leiri Koivuhaassa. Pietarsaaren osaston suurin voimainponnistus on jokakesäinen Hilperin päiväleiri, mutta sen lisäksi osastossa pidetään
työiltoja ja vuosittain järjestetään lapsille myös pikkujoulujuhla.
Oulun seudulla toimii kaksi
aktiivista osastoa. Pateniemen osastossa jär”Harrastuksessa yleensä
jestetään iltaryhmäilahduttaa itseään. Tässä
harrastuksessa
ilahduttaa
toimintaa perheille,
itsensä lisäksi jotakuta
ja osaston nimismuutakin.”
sä on kesäisin neljä
Tiina Salmijärvi
lasten leiriä Koivuhaassa. Haukiputaan
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osaston nimissä on niin ikään Koivuhaassa neljä lasten leiriä, ja
toisinaan järjestetään myös lastentapahtumia vuoden mittaan.
Osastoissa näkyy Parasta Lapsille ry:lle tyypillinen ylisukupolvisuus. Toiminnassa on mukana niin opiskelijoita kuin eläkeläisiä.
Monissa osastoissa on myös toimittu perhekunnittain – järjestössä toimiminen on imaissut mukaansa koko perheen. Vahvasta sitoutumisesta kertoo sekin, että 60-vuotiaalla Pietarsaaren
osastolla on vuonna 2015 palveluksessa vasta historiansa neljäs
puheenjohtaja.

Koulutustoiminta
Ensimmäiset merkinnät Parasta Lapsille ry:ssä järjestetystä vapaaehtoisten kouluttamisesta löytyvät jo vuoden 1948 toimintakertomuksesta. Silloin todettiin, että ”toimikuntien työssä vallitsi hajanaisuus, ja siksi päätettiinkin
järjestää kurssit, joilla selvitetään lastenhuoltotyön
”Leireillä on ollut loistavia
merkitystä ja tehtäviä.”
ohjaajia, nuoria ihmisiä jotka
Ensimmäistä kurssia
ovat paneutuneet hommaan
suunniteltiin pidettätäydellä sydämellään eikä
tämmöinen eläkemummokaan
väksi heinäkuun alusole tuntenut itseään
sa, mutta vaalivuoden
ulkopuoliseksi.”
kiireissä kurssi joudutTuula Meuronen
tiin peruuttamaan. Lo88

PL:n maatakäsittävä kurssi
Päiväkummussa huhtikuussa 1954

pulta kouluttautumaan päästiin tammikuussa 1949, jolloin 25
henkilöä 16 toimikunnasta syventyi kuuden päivän ajan lastenhuoltotyön kysymyksiin Kauniaisten Päiväkummussa. Todettiin,
että työn kehittämiselle tarvitaan johdonmukainen suunnitelma
ja toiminnassa mukana olevien ihmisten kasvatukseen on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota.
Ensimmäisen kurssin opinto-ohjelmassa oli sosiaalihallinto, yhteiskunnallinen huoltotoiminta, työntekijäin suojelu, vähävaraisten ammattiopintojen tukeminen ja väestökysymys, asuntokysymys, raittiuskysymys sekä ihmisten käsittelyn taito. Kurssia
johtivat Hellä Järveläinen ja Sirkka Lehtivuori, ja luennoitsemassa
olivat johtokunnan jäsenten lisäksi maisteri Kaisa Salonen, huol89

tokansliaesimies Outi Ilvesviita sekä kansanedustaja Arvo Riihimäki. Kurssi katsottiin onnistuneeksi ja todettiin että on tähdellistä valita kursseille ”parhaat toverit, jotka antautuvat juuri tälle
alalle työskentelemään”.
1940-luvun lopulla alkanutta koulutustoimintaa kehitettiin pikkuhiljaa vuosikymmenten aikana. Alkuun koulutuksissa oli paljon myös poliittisia sisältöjä, mutta ajan myötä painopiste siirtyi selkeämmin lasten kanssa toimimisen valmiuksia kehittävään
koulutukseen.
Vaikka järjestö on hajallaan eri puolilla Suomea, on yhteisyyden tunne aina ollut olemassa. 1970-luvun alussa, kun Pukkilan
lomakeskus oli saatu täyteen vauhtiin, ryhdyttiin siellä järjestämään Retkeilypäiviä. Päiville kutsuttiin jokaisesta osastosta kaksi
osanottajaa, ja paikalla olivat myös keskustoimikunnan jäsenet.
Vuoden 1973 Retkeilypäiville osallistui 43 henkeä, ja päivien
pääohjelmana oli järjestön
uuden ohjelman ensim”Järjestö oli
aikoinaan keskusjohtoinen,
mäinen käsittely. Yhosastoja pidettiin ruodussa ja
teisen esittelyn jälkeen
eroteltiinkin. Sitten tajuttiin,
väki jaettiin ryhmiin,
että jokainen osasto voi olla
joissa käsiteltiin lasomanlaisensa.”
tensuojelun kysymykSeppo Bruun
siä: lasten sosiaalitur90
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vaa, lasten kasvatusta, lasten oikeusturvaa ja suojelukasvatusta
sekä teemaa ”lapset ja kulttuuri sekä yhdyskuntasuunnittelu”.
Vuoden 1987 toimintakertomuksessa kerrottiin Pukkilassa pidetyn viikonloppukurssin, joka oli tarkoitettu osastoaktiiveille
ja leiriohjaajille. Kurssilla koottiin ajatuksia Parasta Lapsille ry:n
paikasta ympäröivässä yhteiskunnassa, järjestön toiminnallisista tavoitteista ja organisaatiorakenteesta sekä tutustuttiin elämänkatsomustiedon oppiaineeseen. Kurssilla oli 52 osallistujaa.
Osastoaktiivien tapaaminen todettiin hyvin tärkeäksi, ja päätettiin kerran vuodessa tapahtuvasta kokoontumisesta. Retkeilypäivien perinteestä ja tästä kokoontumisesta syntyivät nykyisinkin
joka kolmas vuosi pidettävät järjestöväen päivät, jotka keräävät
91

yhteen osastoissa toimivia
aktiiveja.

”Ei ole kauheen huono
osasto tai järjestö, koska
täällä viihtyy vuodesta
toiseen!”

Parasta Lapsille ry:n
koulutustoimintaa on
kehitetty pitkäjänteiKalevi Ketola
sesti ja suunnitelmallisesti. 2000-luvulla keskustoimistoa vahvistettiin
muun muassa palkkaamalla
työntekijä vapaaehtoistoiminnan
koordinointiin ja kehittämiseen. Tämä on mahdollistanut entistäkin määrätietoisemman koulutuspolun rakentamisen. Parasta
Lapsille järjestää vuosittain useita peruskoulutuksia, joille kaikkien vapaaehtoisiksi tulevien edellytetään osallistuvan. Lisäksi
vapaaehtoiset kouluttautuvat vuosittain vähintään yhdessä lisäkoulutuksessa, joita järjestö toteuttaa laajalla skaalalla. Peruskoulutuksessa perehdytään järjestön arvoihin ja vapaaehtoisuuden
olemukseen, sekä hyviin leirikäytäntöihin, leiriohjelman suunnitteluun ja leiriturvallisuuteen. Esimerkiksi vuoden 2015 lisäkoulutusten teemoja ovat ”Perhe leikkii, liikkuu ja askartelee yhdessä”,
”Kohtaamisia kulttuurin äärellä”, ”Yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus”, ”Pelit ja leikit” ja ”Miten rakennetaan hyvinvointia
vuorovaikutuksen avulla?”

92

Toimisto apuna ja tukena
Ensimmäisiä toimintavuosia lukuunottamatta Parasta Lapsille
ry:llä on aina ollut myös palkattuja työntekijöitä. Vuonna 2015
järjestön toimistolla, Huvikummuksi nimetyssä puuhuvilassa
Helsingin Malmilla työskentelee seitsemän henkeä: toiminnanjohtaja Sari Nikula-Heino, taloussihteeri Ritva Leivo, lasten- ja
nuortentoiminnan kehittäjä Inna-Mari Simola, viestintävastaava
Marjukka Kähönen, perhetoiminnan kehittäjä Eija Rieppola, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Taru Nyström ja toimistosihteeri
Eija Mikkonen. Lomakeskus Pukkilassa työskentelevät emäntä
Helena Mäkelä, keittäjä Sofia Nyberg sekä leirikouluasioista vastaava Markku Teräs. Keväästä syksyyn järjestöllä on lisäksi kausityöntekijöitä Pukkilassa ja Leirikeskus Koivuhaassa.
Vuoteen 1970 asti toiminnanjohtaja oli keskustoimiston ainoa
varsinainen, vakituinen työntekijä. Kirjanpito ja siivous oli
suoritettu palkkiotoimisesti. 16.2.1970 jär”Täällä on lupa innostua!
jestön palvelukseen
Järjestössä on ruokittu
katsomaan
laajalti. Monet
astui toiminnanjohyhteistyöt ovat alkaneet
taja Sylvi Nurmen
ihmisten kohtaamisesta.”
avuksi nuori mies,
Eija Rieppola
aiemmin Pukkilassa
leiriohjaajana toiminut
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sosionomi Pentti Viitanen. Pentin vastuualueeksi tuli lasten talvija kesäleiritoiminta, mainostus- ja tiedotustoiminta sekä Pukkilan
lomakeskuksen rakennus- ja kunnostustöiden valvonta. Samalla hänestä tuli lomakeskuksen vastaava ohjaaja. Parasta Lapsille
ry:stä tuli Pentin elämäntyö, ja hän työskenteli järjestön monissa
avaintehtävissä eläkkeellejäämiseensä saakka.
Tammikuun lopulla 1976 astui toiminnanjohtajan paikalle Sylvi
Nurmen jälkeen Aune Lahdenperä. Toimisto sijaitsi Helsingissä
Sörnäisten Rantatiellä, josta joulukuussa 1979 muutettiin Meritullinkadulle. Tämän muuton yhteydessä siirrettiin myös järjestön
arkistoa ensi kertaa Kansan Arkistoon.
13.11.1980 suureni toimiston henkilökunta yhdellä työntekijällä,
kun Ritva Koskinen aloitti toimistonhoitajana. Vuonna 1986 palkattiin osastotoiminnan tueksi sosionomi Sirpa Kerman, joka sai
nimikkeen järjestösihteeri. Vuoden
1987 maaliskuussa aloitti uutena työntekijänä toimistoapulainen Arja Salo”Työntekijänä on saanut
heimo. Vuoden alussa
kehittää omaa työtään, tehdä
toimisto oli muuttamielekästä työtä ja nähdä
järjestön huiman kehityksen
nut Meritullinkadulta
yli 30 vuoden aikana.”
uuteen huoneistoon
osoitteeseen KotkanRitva Leivo
katu 9.
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Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Aune Lahden”Halu tehdä työtä lasten
perä jäi eläkkeelle eloja perheiden eteen motivoi,
eikä
tarvitse kysyä mitä hyötyä
kuun lopulla 1989,
tästä on. Mielenkiintoisia
ja uudeksi toiminkohtaamisia, erilaisia ihmisiä,
nanjohtajaksi valitrikasta elämää!”
tiin 16.8.1989 alkaen
Inna-Mari Simola
järjestösihteeri Sirpa
Kerman. Uudeksi järjestösihteeriksi tuli Anu Mäki.
Saman vuoden aikana Kotkankadun toimisto myytiin, ja järjestö löysi itselleen Malmilta uuden
kodin: Vilppulantie 2:ssa odotti viihtyisä, täydellisesti saneerattu
puuhuvila. Samassa paikassa toimitaan edelleen. Helmikuussa
1990 tuli Arja Riihelän tilalle toimistosihteeriksi Eija Mikkonen.
2000-luvulla Parasta Lapsille ry:n toimistoa on määrätietoisesti
vahvistettu ja eri toimintalohkojen kehitystyöhön on panostettu palkallista työvoimaa lisäämällä. Tämä onkin yksi järjestön
menestyksen avaimista: vapaaehtoistoiminta säilynee myös tulevaisuudessa Parasta Lapsille ry:n toiminnan perustana, mutta
samalla työn jatkuvuus varmistetaan vahvalla palkallisen henkilökunnan työpanoksella.

95

Soutelua perheleirillä kesällä 2015
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6. Perheiden puolesta

Ensimmäinen iltapäiväkerho
Parasta Lapsille ry on koko historiansa ajan ollut notkea ja rohkea toimija, joka ei ole pelännyt uuden ideoimista eikä kokeilemista. Vuonna 1972 käynnistettiin uudenlaista koululasten päiväkotitoimintaa Vantaalla. Opiskelija Ulla-Kaarina Ijäs oli tehnyt
Vantaan Malminiityssä tutkimuksen, jonka tuloksena todettiin
alakoululaisten päivähoito erittäin tarpeelliseksi. Parasta Lapsille
ry:n keskustoimikunta päätti ryhtyä kokeilemaan päiväkotitoimintaa Malminiityssä kevätlukukaudella 1973. Kokeilun tavoitteena oli tarkoituksenmukaisimman toimintamallin löytäminen
koululaisten päivähoidolle. Kokeilu sai nimen iltapäiväkerho.
Malminiitty oli uusi asuma-alue, jossa oli pääasiassa vuokrata97

loja. Alueen asujaimisto
oli valtaosin nuoria perheitä, ja alakouluikäi”Suurin tarve lapsella
siä lapsia oli paljon.
tänä päivänä on saada
turvallisuutta ja aikaa.”
Alue valikoitui kokeilun paikaksi myös
Sirpa Kovalainen
sen vuoksi, että siellä
oli maksutta käyttöön
saatava kerhohuone, jossa toiminta voitiin toteuttaa.
Kerho oli avoinna joka arkipäivä
klo 13–17. Kerhoon voitiin ottaa kaikki pyrkineet, 19 lasta. Lapset olivat pääosin työssäkäyvien yksinhuoltajien lapsia. Opiskelija
Hee Latvala vastasi kerhon ohjaamisesta sekä välipalan hankkimisesta ja tarjoilemisesta. Lisäksi palkattiin siivooja Anneli Purola, jonka tehtäviin kuului kerhohuoneen päivittäinen siivous
sekä välipala-astioiden tiskaaminen. Kerhossa askarreltiin, leikittiin, näyteltiin, piirrettiin, luettiin ja niin edelleen. Läksyjenlukuun tarvittava erillinen tila puuttui, samoin kuin toinen ohjaaja.
Viikoittain käytiin uimahallissa ja kirjastossa, sekä tehtiin retkiä
lähiympäristöön.
Vanhemmille järjestettiin toimintakauden päätteeksi keskustelutilaisuus, jossa purettiin perheiden kokemuksia: ”On turvallista
tietää, että lapset ovat kouluajan päätyttyä kerhossa eikä tarvitse
olla huolissaan siitä mitä he keksivät ollessaan kotona kaverei98

neen. – – Kun lapset voivat kerhossa peuhata ja askarrella he
eivät kaipaa illalla tämän luontoista toimintaa siinä määrin kuin
ennen, vaan pystyvät paremmin keskittymään koulutehtävien
suorittamiseen. – – Kerhossa tarjottu välipala on varsin tarpeellinen, lapset eivät ole iltaisin kotiin tullessaan niin hermostuneita
ja nälkäisiä kuin ennen. Myös sellaiset lapset, joille ruoka yksin
kotona ollessa ei maistu syövät mielellään kerhossa. Kerhon toiminnan kannalta välipalalla on kokoava vaikutus. – – Lapsen kehitykselle on hyväksi, että hän joutuu kerhon kaltaisessa vertaisryhmässä kokemaan sosiaalisen vuorovaikutuksen, joka poikkeaa
kanssakäymisestä kotona tai koulussa.”
Malminiityn ensimmäinen iltapäiväkerhokokeilu kesti pari vuotta. Lapsiperheiden asemaa ja tilannetta suomalaisessa yhteiskunnassa seurattiin 1970–1980-luvuilla järjestössä tarkasti ja vuonna
1984 käynnistettiin yhteistoiminnassa paikallisten osastojen kanssa perhepoliittinen projekti. Sen avulla kartoitettiin ongelmat,
jotka liittyivät perheiden toimeentuloturvaan, asumiseen, palveluihin, kasvatukseen, koulutukseen, kulttuuriin ja omakohtaiseen
vaikuttamiseen. Projektin toteuttamiseksi palkattiin kaksi projektisihteeriä. Työ oli tarkoitus saattaa loppuun kevääseen 1985
mennessä. Toinen projektin työntekijöistä sairastui, ja projektia
jatkettiin muutamalla kuukaudella. Selvitys valmistui elokuussa
1985, ja se julkaistiin kirjamuodossa otsikolla ”Elämän karuselli
ja suomalainen perhe”. Kirjassa oli kymmenien perheiden haastatteluita. Projektin jatkamistakin suunniteltiin.
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Projektitoiminta alkoi Arjen sankareista
Järjestön perinteinen leiritoiminta oli 40-luvulta alkaen suunnattu
lapsille. 1990-luvulle tultaessa perheille suunnattu toiminta alkoi
järjestössä toden teolla.
Vuonna 1990 ryhdyttiin suunnittelemaan yksinhuoltajaäideille
ja heidän 6–10-vuotiaille pojilleen suunnattua ”Arjen sankarit”
-projektia. Projektia ryhdyttiin toteuttamaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.
Projektia toteuttamaan valittiin vantaalainen lastenkodin vastaava hoitaja Jussi Toivola, ja Vantaan kaupunki osoitti projektille
tilat Koivukylän lähiöstä. Projektin osallistujiksi etsittiin äitejä,
jotka elivät 6–7-vuotiaiden poikiensa kanssa. Näin pyrittiin nimenomaisesti tarjoamaan tukitoimia poikien koulunaloitusvaiheeseen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Koivukylän alueen
lastensuojelutyöntekijät etsivät sopivia perheitä. Etsintä ei kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta – perheitä kyllä löytyi, mutta niiden pojat olivat jo vanhempia ja ongelmat kasaantuneet vuosien
mittaan. Niinpä projektityöntekijä ryhtyi itse etsimään sopivia
perheitä. Havukosken ja Koivukylän kotipalvelun, päiväkotien ja
lastenneuvoloiden työntekijöiden avulla löydettiin kuusi perhettä,
joissa oli yhteensä seitsemän poikaa.
Arjen sankarit -projektin tavoitteena oli äitien tukeminen sekä
vertaisverkoston luominen, miesnäkökulman tuominen pien100
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perheinstituutioon, oman ajan antaminen äideille, positiivisten
virikkeiden tarjoaminen pojille, heidän sukupuoli-identiteettinsä rakentumisen tukeminen, samaistuskohteena toimiminen eli
”miehen mallin” antaminen, sosiaalistumisen tukeminen sekä
koulunaloituksen ja ikätasoon kuuluvan itsenäistymisen tukeminen.
Projektissa äidit ja pojat tapasivat omissa ryhmissään. Äideillä oli
sekä toiminnallisia että keskustelutapaamisia. Pojat kokoontuivat
kaksi kertaa viikossa, ja sen lisäksi viikonloppuja ja loma-aikoja
käytettiin retkiin. Ohjelmassa oli niin ”kerhomuotoista” ohjelmaa kuin ulospäin suuntautunutta harrastamista. Säännöllisesti
käytiin esimerkiksi uimahallissa ja tavoitteena oli uimataito jokai101

selle pojalle kevääseen 1992 mennessä. Huhtikuussa 1991 koko
joukko vietti yhteisen leirin Huruslammella, ja poikien syysloman
aikaan pojat tekivät asuntovaunumatkan aina Jäämerelle saakka.
Toisena projektivuonna tehtiin hiihtomatka Lappiin sekä muun
muassa hyvin tärkeäksi kokemukseksi muodostunut telttaretki
Pukkilaan.
Arjen sankarit -projektin oheen perustettiin syksyllä 1991 iltapäiväkerho, joka toimi projektin tiloissa Koivukylässä. Kerho
kokoontui kahdesti viikossa ja oli avoin kaikille alueen koululaisille. Kävijöitä oli runsaasti. Iltapäiväkerhon toiminnassa oli
apuna kaksi sosiaalikasvattajaopiskelijaa, jotka suorittivat Arjen
sankareissa työharjoittelunsa. Samana syksynä polkaistiin lastensuojeluviranomaisten toiveesta käyntiin myös rinnakkaisprojekti,
jossa tarjottiin tukea neljälle perheelle, joissa oli 8–10-vuotiaita
poikia. ”Rinnakkaisprojektin toiminta on ollut melko jäsentymätöntä ja hapuilevaa, johtuen lähinnä yhteistyöhön liittyvistä
ongelmista. Rinnakkaisprojektille on järjestynyt
”Arjen sankarien myötä
huomattiin, että leiri- ja
rahoitus vuodelle 1992
retkitoiminta on vahva
Nuorisolomien kautvaikuttaja lasten ja perheiden
ta”, todettiin järjestön
auttamisessa ja ongelmien
vuosikertomuksessa.
ratkomisessa.
Rinnakkaisprojekti sai
Sirpa Kerman
nimekseen ”Sivuraide”
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ja se jatkui vuoden 1992 loppuun poikaryhmän tapaamisten ja
yksittäisten perheiden tapaamisen muodossa. ”Vuoden aikana ei
ollut huostaanottoja”, ilmoitettiin projektiraportissa yhtenä saavutettuna tavoitteena. Tämä kertoo paljon perheiden tilanteesta
sekä projektin tarpeellisuudesta. Raportissa kerrottiin myös, että
”Sivuraiteen merkitys on ollut tärkeä pojille, joiden lyhyeen elämään on ehtinyt mahtua ja paljon. Poikien ongelmana on ollut
turvallisten aikuissuhteiden puute. Sivuraiteen kautta on yritetty
tarjota hyviä kokemuksia, jotta poikien itsetunto kasvaisi. – –
Tärkeänä kokemuksena on pidettävä myös projektityöntekijän
ja opettajien välille syntyneitä kontakteja. Sivuraide-perheethän
edustavat kodin ja koulun välisessä yhteistyössä perheryhmää,
jolle kynnys koulun tilaisuuksiin ja opettajan tapaamiseen on hyvin korkea. Projektityöntekijä on voinut toimia linkkinä ja viestinviejänä. – – Sivuraiteen rahoituksesta vastasi Myötätuuli ry.”
Arjen sankarien iltapäiväkerhon toiminta yhdistettiin syksyllä
1992 Havukosken nuorisotalon vastaavan toiminnan kanssa. Yhteistyö viranomaisten kanssa avasi myös muita mahdollisuuksia
projektille esimerkiksi näkyvyyden suhteen. Vuoden 1992 toimintakertomuksessa todettiin, että projekti oli osoittanut pienimuotoisen tukitoiminnan mahdollisuudet. Kuuden perheen
projekti oli laajentunut näköalaprojektiksi, josta saatava arkitieto
rikastutti koko järjestöä ja jonka kokemukset olivat siirrettävissä
eteenpäin.
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Arjen sankareista ja Sivuraiteesta versoi myös seuraava projekti,
Löytöretki, joka sai RAY:lta rahoituksen vuosiksi 1994–1998.
Projektiin lähti mukaan kahdeksan perhettä Vantaan Koivukylän-Rekolan alueelta. Lapsille järjestettiin kerhomuotoista toimintaa kahdesti viikossa, tavoitteena ”sosiaalistumisen tukeminen,
positiivisten kokemusten tarjoaminen vaihtoehtona epäsosiaaliselle toiminnalle”. Perheet osallistuivat pienissä kahden tai kolmen perheen ryhmissä myös leiri- ja retkitoimintaan. Perheiden
vanhempia tavattiin keskusteluhetkissä ja perheistunnoissa ja kokemuksia työstettiin myös ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella. Projektia toteutti kaksi palkattua henkilöä.
Projektitoiminnan myötä Parasta Lapsille ry:n toiminnassa paneuduttiin ehkäisevän lastensuojelutyön toimintamallien kehittämiseen. Samalla aloitettiin laajamittaisempi yhteistyö viranomaisten kanssa ja tehtiin määrätietoisesti työtä molemminpuolisen
luottamuksen saavuttamiseksi. Ensimmäisten projektien toteuttaminen toi järjestöön uutta ymmärrystä omasta
”Löytöretken hyvät
kokemukset sysäsivät
toiminnasta ja sen laspohdintaan, jonka tuloksena
tensuojelullisista elesyntyi vapaaehtoisvoimin
menteistä, tavoitteista
toteutettava viikonloppuja keinoista tavoitteitoiminta.”
den toteuttamiseksi.

Sirpa Kerman
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Maahanmuuttajaperheet mukaan
1990-luvulla aloitettiin järjestössä projektimuotoista viikonlopputoimintaa. Toiminta alkoi Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamina kahden tai kolmen vuoden projekteina, joita toteutettiin
paikallisosastojen avulla. 2000-luvulle tultaessa viikonlopputoiminta oli jo vakiintunut yhdeksi järjestön toimintamuodoista.
Sirpa Kerman muisteli keväällä 2015 Parasta Lapsille ry:n maahanmuuttajatyön alkaneen varsinaisesti Raha-automaattiyhdistyksen yhteydenotosta vuonna 1993. ”Meitä kehotettiin hakemaan rahoitusta pakolaistyöhön”, Kerman kertoi. ”Teimme
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Mustikassa perheleirillä
kesällä 2015

hakemuksen samana vuonna, ja 1994 voitiin sitten aloittaa pakolaislasten leiritoiminta. Vuonna 1995 tulivat lastenleirien rinnalle pakolaisperheiden leirit.”
Järjestössä pitkään toimineiden Anu Mäen ja Seppo Bruunin
mukaan maahanmuuttajalapsista alettiin Parasta Lapsille ry:ssä
keskustella 1990-luvun alussa. Alkuvaiheessa suuri kysymys oli
esimerkiksi se, ryhdyttäisiinkö pakolaislapsille järjestämään omaa
toimintaa vai integroitaisiinko heidät olemassaolevaan toimintaan. ”Siinä lähdettiin vähän soitellen sotaan, mutta vähitellen
opittiin”, Anu Mäki sanoi. Parasta Lapsille ry oli maahanmuuttajatyössäkin eturintamassa ja ensimmäisiä sitä kehittämään ryhtyneitä lastensuojelujärjestöjä.
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Osastojen toiminnas”Ajatus kohderyhmästä on
sa maahanmuuttamuuttunut, maahanmuuttajat
jien rooli on ollut
ja monikulttuurisuus ovat tulleet
vaihteleva. Joilla- mukaan. Lasten tarpeet ovat myös
erilaisia: nyt tarvitaan läsnäolevia
kin paikkakunnilaikuisia. Ruokaa löytyy kotoakin,
la maahanmuuttajia
mutta aikuisia ei.”
on ylipäätään ollut
vähän, eikä heihin
Pirjo Sillman
ole erityisesti kiinnitetty toiminnassa huomiota.
Suuremmissa kaupungeissa olevat paikallisosastot taas ovat toiminnassaan tulleet hyvinkin monikulttuurisiksi. Perhetoiminnassa valtaosa perheistä on nykyisin
muualta Suomeen muuttaneita.
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Kuva Chilen matkalta 2011
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7. Maailma tarvitsee meitä

Kansainvälisyyttä sodasta toipuvassa
Euroopassa
Ensimmäisiä kansainvälisiä askeleita otettiin Parasta Lapsille ry:n
piirissä jo 1940-luvun lopulla. Vuonna 1949 lähetettiin Pauli Roos
järjestön edustajana Pariisin Kansainväliseen rauhankonferenssiin. Roosin matka sai kuitenkin traagisen päätöksen, kun hän
menehtyi Tanskassa matkalla konferenssiin. Samana vuonna pidettiin Unkarissa Demokraattisen Nuorison Maailman Liiton
konferenssi, jossa Parasta Lapsilla ry:llä ja Suomen Demokratian Pioneerien Liitolla oli yhteinen edustus: Sakari Selin ja Toivo
Pohjonen. On kenties aikaa kuvaava huomio, että naisten järjestön ulkomaille lähettämät edustajat olivat miehiä.
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Huhtikuussa 1952 pidettiin Wienissä Itävallassa kansainvälinen
lastensuojelukonferenssi, jonka valmisteluihin Parasta Lapsille ry
osallistui aktiivisesti. Koottiin erityinen Suomen Päätoimikunta,
jonka sihteerinä toiminnanjohtaja toimi. Samana vuonna järjestön edustajat vierailivat myös pariin otteeseen ulkomailla: ensin
Itä-Saksassa kansainvälisellä varhaisnuorisoleirillä ja sitten Puolassa tutustumassa lastensuojeluun.
Järjestö sai vuonna 1965, täyttäessään 20 vuotta, kutsun lähettää kahdeksanhenkinen valtuuskunta tutustumaan lastensuojeluasioihin Neuvostoliitossa. Valtuuskuntaan valittiin Osmo Vuoristo, Ahti Hailuoto, Antero Peräläinen, Selma Hiisivaara-Mörk,
Anni Ikonen, Marita Berg, Irma Rosnell ja Reino Andelin. Matka kesti kymmenen päivää, ja sitä luonnehdittiin onnistuneeksi.
1960- ja 70-lukujen taitteessa järjestöllä oli omien asiakirjojensa
mukaan ”kansainvälisiä suhteita tuskin lainkaan”. Vuonna 1965
oli kuitenkin tehty matka Neuvostoliittoon, ja maaliskuussa 1968
teki kolmihenkinen valtuuskunta Neuvostoliitosta vastavierailun
Suomeen. Vierailun varsinainen isäntä oli Lastensuojelun Keskusliitto, mutta Parasta Lapsille ry huolehti vieraista yhden päivän ajan.
Vuoden 1972 toimintakertomuksessa todettiin, että ”kansainvälisesti tilannetta tarkastellen, voimme todeta elävämme siedettävissä oloissa verrattuna niihin kansoihin, jotka ovat vuosikausia
110

eläneet raa’an sodan jaloissa mm. Vietnamissa, tai yleensä niihin
maihin joissa kansat elävät toimeentulon minimirajalla, aliravittuina ilman lukutaidon oppimismahdollisuutta.” Samana vuonna
vieraili järjestön valtuuskunta DDR:ssä Saksan Naisten Demokraattisen Liiton kutsumana. ”Valtuuskunnan ohjelma DDR:ssä
oli tiivis ja mielenkiintoinen antaen monipuolisen kuvan lasten ja
nuorison huollosta ja kasvatuksesta sosialistisessa järjestelmässä.” Välittömästi vierailun jälkeen alettiin myös valmistella saksalaisten kutsumista vastavierailulle.
1970-luvun puoliväliin tultaessa järjestö alkoi avata jälleen väyliä
Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuoden 1974 toukokuussa isännöitiin Lastensuojelun Keskusliiton kutsumaa kaksihenkistä itäsaksalaisvaltuuskuntaa, ja heille esitettiin myös kutsu lähettää
kymmenen lasta leirille Pukkilaan samana kesänä. Ensi- ja turvakotien liiton kanssa käytiin Leningradissa, ja mukana oli peräti
23 Parasta Lapsille ry:n edustajaa. Toiminnanjohtaja Sylvi
Nurmi osallistui saman
vuoden marraskuussa
Varnassa pidettyyn
”Solidaarisuustyötä
tarvitsevat myös
CIMEA:n (Comité
sen tekijät.”
International des
mouvements enfants
Seppo Bruun
et d’adolescents) neljänteen yleiskokouk111

Lastensuojeluvaltuuskunta matkalla
Neuvostoliitossa 5.–15.9.1965
seen. Parasta Lapsille ry oli jo useamman vuoden ajan saanut
käyttöönsä CIMEA:n aineistoa, ja Varnan kokouksessa saatiin
mahdollisuus esitellä järjestöä kansainväliselle joukolle. Seuraavana vuonna Parasta Lapsille ry:n keskustoimikunta päätti anoa
CIMEA:n jäsenyyttä. Anomus käsiteltiin CIMEA:n puhemiehistön kokouksessa Tsekkoslovakian Kladnossa joulukuussa 1975,
ja järjestö hyväksyttiin täysivaltaiseksi jäseneksi. Vuonna 1977
todettiin toimintakertomuksessa, että jäsenyyden ansiosta järjestö sai käyttöönsä runsaasti aineistoa sekä paljon kutsukirjeitä
erilaisiin kansainvälisiisn tilaisuuksiin. Taloudelliset seikat kuitenkin rajoittivat osallistumismahdollisuuksia, ja vain harvoihin
tilaisuuksiin voitiin lähettää edustaja.
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Vuonna 1976 ryhdyttiin innolla suunnittelemaan vuotta 1979,
jonka YK oli julistanut kansainväliseksi lasten vuodeksi. Tätä
silmällä pitäen Parasta Lapsille ry liittyi myös Suomen YK-liiton jäseneksi. Järjestö oli niinikään alullepanijana perustettaessa
kansandemokraattisen liikkeen lasten vuoden toimikuntaa. Samana vuonna kansainvälistä toimintaa elähdytti myös Moskovassa vuonna 1977 pidettäväksi suunniteltu lasten festivaali, jonka järjestelyissä oltiin Suomen toimikunnan puitteissa ahkerasti
mukana. Kuukauden mittainen festivaali pidettiin Moskovassa
15.7.–14.8.1977 otsikolla ”Paistakoon aurinko aina”. Järjestön
edustajana tapahtumaan osallistui Pentti Viitanen.
Valtioneuvosto asetti valtakunnallisen lasten vuoden suunnittelukomitean helmikuussa 1978. Parasta Lapsille ry oli aktiivisesti
vaatimassa komitean perustamista nimenomaan parlamentaariselle pohjalle. Komiteaan nimettiin myös PL:n edustaja. Järjestö
esitti toistuvasti vaatimuksen, että vuoden tavoitteeksi on asetettava lasten ja lapsiperheiden aseman pysyvä parantaminen, ja
ennen kaikkea on kiinnitettävä huomio taloudellisesti ja muutoin
kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin. Maan
koko väestöstä yli puolet kuului lapsiperheisiin, ja lapsia oli 1,3
miljoonaa. Yksinhuoltajien määrä oli kasvanut jo 159 000:een,
ja avioerolasten määrän arvioitiin lisääntyvän peräti 14 000:lla
lapsella vuosittain. Järjestön näkemyksen mukaan lasten hyvinvointi oli suorassa riippuvuussuhteessa huoltajien hyvinvointiin,
ja hyvinvoinnin edellytyksenä nähtiin työ ja toimeentulo. Pitkään
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korkeana jatkunut työttömyys oli saattanut monet lapsiperheet
vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, ja sen vuoksi järjestön mielestä työttömät lapsiperheet ja taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevat yksinhuoltajaperheet olivat erityisen tuen ja huomion
tarpeessa. Järjestö vaati myös perheenhuoltajien työttömyyspäivärahan korottamista ja lasten lukumäärän huomioon ottamista
päivärahaa korottavana tekijänä.

Katseet kauemmas
Solidaarisuusaate ja maailman köyhien hädästä huolehtiminen
ovat pitkään olleet osa suomalaista vasemmistolaiseetosta. Erityisesti Väli- ja Etelä-Amerikan sotilasdiktatuurien kansoilleen
aiheuttama kärsimys huomattiin Suomessa 1960- ja 70 -luvuilla.
Globaalin vastuun ajatus oli mukana myös, kun järjestö 1990-luvulla ryhtyi tekemään työtä maahanmuuttajataustaisten perheiden parissa.
Kansainvälisen toiminnan juuret Parasta Lapsille ry:ssä ulottuvat
aivan toiminnan alkuaikoihin. 1950-luvulla järjestö oli ahkerasti
mukana järjestämässä kansainvälisen Lasten Päivän tapahtumia
Suomessa, ja näiden tapahtumien tuotot olivat tärkeä osa järjestön rahoitusta. Järjestön ohjelmassa on myös alusta asti ollut
merkintä kansainvälisyys- ja rauhankasvatuksesta. Kansainvälisyyttä toteutettiin jo 1960-luvulta asti myös esimerkiksi opin114

tomatkoilla, joilla tutustuttiin muiden maiden
”Tärkeintä on säilyä
lastensuojelutoiminaitona kansalaisjärjestönä,
sellaisena
ihmisten toimintana,
taan.

jossa jokaisen taidot saavat
tulla esille ja jokainen
on tärkeä.”

Ensimmäinen varsinainen kehitysmaihin
Sirpa Kerman
suuntautunut avaus
tapahtui vuonna 1971,
kun Parasta Lapsille ry anoi
sisäasiainministeriöltä keräyslupaa. Keräyksen tavoitteena oli rahoittaa lastenosasto naisille ja
lapsille tarkoitettuun terveyskeskukseen, joka rakennettiin Vietnamin Demokraattiseen Tasavaltaan. Keräys kesti puoli vuotta
ja tuotti 39 219,33 markkaa.
1970-luvun lopulla katseet kääntyivät Palestiinaan, ja järjestö oli
mukana palestiinalaisten pakolaislasten auttamisessa. Ulkoministeriön kehitysyhteistyön määrärahoja haettiin ensimmäistä kertaa
vuonna 1978. Järjestön avun kohteena olivat Tel-Al-Zaatarin pakolaisleirin tuhoutumisen yhteydessä molemmat vanhempansa
menettäneet lapset.
Lapsen vuonna 1979 kansainvälisyys oli näkyvänä teemana
järjestössä. Solidaarisuustyö, toiminta rauhan turvaamiseksi ja
aseistariisunnan edistämiseksi ja uusien joukkotuhoaseiden ku115

Chileläisnuoria
1984
ten neutronipommin kieltämiseksi mainittiin erityisesti toimintakertomuksessa. Järjestö oli aktiivinen CIMEA:n jäsen, ja toteutti
omassa toiminnassaan CIMEA:n toimintasuunnitelmaa toimien
lapsen aseman ja oikeuksien kaikinpuolisen parantamisen puolesta. CIMEA:n toimintaohjelman tunnus ”Onnellisen lapsuuden
puolesta rauhan maailmassa” painettiin myös Parasta Lapsille
ry:n Lasten vuoden postikorttiin. CIMEA järjesti Kiljavalla seminaarin ”Lapsen oikeus terveeseen kehitykseen” joulukuussa
1979, ja Parasta Lapsille oli aktiivisesti mukana järjestelyissä. Järjestön edustajia oli mukana myös Unkarissa pidetyssä Euroopan
lasten tapaamisessa sekä Puolassa ”Radion ja television merkitys
lasten kasvatukseen” -seminaarissa. Puolan-tuliaisina todettiin
muun muassa että ”sosialistisissa maissa valtio tukee merkittä116

västi lasten kultuuritoimintaa ja sen suunnittelua. Lisäksi sosialistisissa maissa asetetaan erittäin suurta painoa taiteilijoiden ja
kasvattajien keskinäiselle yhteistoiminnalle.”
1970-luvulla kansainvälinen toiminta oli tiukasti sosialistisiin maihin ja toimijoihin suuntautunutta. Yhteyksiä oli eritoten Neuvostoliittoon. Vuonna 1979 järjestön edustaja osallistui Kiovassa
Suomi–Neuvostoliitto-Seuran ja Neuvostonaisten komitean järjestämään perhepoliittiseen seminaariin. Neuvostoliiton kautta
availtiin näköaloja myös laajempaan maailmaan: samana vuonna saatiin järjestön vieraaksi Moskovan yliopistossa opiskellut
päiväntasaajanguinealainen Frederico Edjo´´. Hän tapasi järjestön ihmisiä ja osallistui Pukkilassa lasten leireille pitämällä muun
muassa esitelmiä Afrikan oloista ja poliittisesta tilanteesta. Vuonna 1979 otettiin myös ensi askeleita sittemmin järjestön kansainvälisen toiminnan tärkeimmäksi tulleeseen suuntaan Chileen.
Suomessa olevien chileläispakolaisten lapsille järjestettiin uudenvuodenjuhla Helsingissä.
Vuonna 1980 järjestö tuki Raija-Leena Punamäen tutkimusta,
jonka aiheena oli ”Pitkäaikaisen sota- ja konfliktitilanteen vaikutus palestiinalaisten ja israelilaisten lasten psyykkiseen, sosiaaliseen ja poliittiseen kehitykseen.” Tutkimus valmistui seuraavana
vuonna ja sai paljon huomiota.
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Chilen lapset
Varhaisten vuosien melko lyhytikäisiksi jääneiden kokeilujen jälkeen Parasta Lapsille löysi oman auttamiskohteensa Atlantin takaa. Chilessä tapahtui sotilasvallankaappaus vuonna 1973, ja melko pian Suomeenkin tuli chileläisiä pakolaisia. 1970- ja 80-lukujen
vaihteessa järjestettiin joulujuhlia Suomessa asuville chileläisperheille. Samalla virisi ajatus mahdollisuudesta tukea sotilasdiktatuurin jalkoihin joutuneita lapsia Chilen lastenkodeissa.
Yhteistyökumppaniksi löytyi Chilestä järjestö nimeltä La Fundación de Proteccion a la Infancia danada por los Estados de
Emergencia eli PIDEE. PIDEE perustettiin Santiagossa vuonna
1979 vastaamaan osaltaan lastensuojelun tarpeisiin diktatuurin
hallitsemassa maassa. Vanhempien katoamisen tai vangitsemisen
vuoksi orvoiksi jääneitä lapsia auttoivat maassa lähinnä katolinen kirkko sekä muutamat ihmisoikeusjärjestöt, mutta avuntarve oli valtava eikä siihen pystytty olemassa olleiden toimijoiden
voimin vastaamaan. PIDEE ryhtyi tekemään työtä sekä lasten
fyysisen terveyden että mielenterveyden parissa ja aloitti alueellisen toiminnan eri puolilla maata. Myöhemmin keskeiseksi työn
kohteeksi tulivat myös kotiin palaavien pakolaisperheiden lasten
ohjaaminen takaisin chileläiseen koulumaailmaan.
Syyskuussa 1981 aloitettiin huolellisten valmistelujen jälkeen
Parasta Lapsille ry:n ensimmäinen Chileen suunnattu avustus118

kampanja ”Auta Chilen lasta”. Kampanja kesti ensin elokuun
loppuun 1982. Se sisälsi koulutarvike- ja varainkeräyksen sekä
kummilapsitoiminnan käynnistämisen. Vuoden 1981 aikana keräys tuotti 25 167,48 markkaa sekä noin 30 kiloa koulutarvikkeita.
Kummilapsitoiminta organisoitiin niin, että kummivanhempina voivat toimia yksityiset ihmiset, järjestöt, yhteisöt tai työpaikat. Kummivanhemmat tekivät Parasta Lapsille ry:n kanssa sopimuksen, jossa he sitoutuivat avustamaan kummilastaan 25–50
dollarin (120–220 mk) kuukausiavustuksella 2–3 vuoden ajan.
Vuonna 1981 näitä sopimuksia solmittiin 32 kappaletta, ja kummilapsia oli 29. Ensimmäiseen kampanjaan anottiin 60 000 markan avustusta valtion kehitysyhteistyön määrärahoista ja 12 500
markkaa kehitysyhteistyötiedotusmäärärahasta. Vuonna 1982 työ
Chilen hädänalaisten lasten hyväksi nostettiin yhdeksi järjestön
neljästä painopistealueesta (muita olivat työttömät lapsiperheet,
lastensuojelulapset ja lomavirkistystä tarvitsevat lapset). ”Työttömyysluvut ovat joillakin Chilen alueilla kohonneet jopa
70 %:iin ja kesäkuussa suoritettua deval”Chile-projektin alkuaikoina
vaatiota seuranneet
käänsin kummilapsilta tulleita
hintojen korotukset
kirjeitä öisin ja itkin, tarinat
olivat raastavia.”
ovat saattaneet monen perheen olot
Marjatta Leivo
sietämättömiksi. Erityisen vaikeassa ase119

Mapuchetyttö
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massa ovat edelleen ne perheet, jotka ovat joutuneet Chilen sotilasjuntan poliittisen vainon kohteeksi.”
Keräyslupaa jatkettiin ensimmäisen kampanjan jälkeen ensin yhdellä vuodella ja sitten vuosittain. Huhtikuussa 1982 järjestö sai
yhdeksi päiväksi vieraikseen PIDEE:n puheenjohtajan Elisa Serranon sekä pääsihteeri Maria Eugenia Rojasin. Päivän aikana järjestettiin Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä asuvien
kummivanhempien tapaaminen. Vuoden 1982 loppuun mennessä keräys oli tuottanut 312 182 markkaa, ja kummilapsisopimuksia oli solmittu 143 lapsen osalta. Vuotta myöhemmin todettiin,
että kaikkiaan keräys oli tuottanut jo 847 300 markkaa, ja kummisopimuksin autettavia lapsia oli 210. Keräys sai jatkuvasti lisää
huomiota ja myös Ulkoasiainministeriö tuki sitä merkittävällä
summalla vuosittain. Miljoonan markan raja ylittyi keräyksessä
huhtikuussa 1984, ja saman vuoden lopulla oltiin jo 1 615 896
markassa. Kummilapsia oli sopimusten piirissä 252. Kahden miljoonan markan raja ylitettiin kesäkuussa 1985, ja vuoden 1986
loppuun mennessä oli kerätty jo 3,5 miljoonaa markkaa. Keräys
sai vuosien varrella melko paljon huomiota, ja keräyksen tuotot kasvoivat vuodesta toiseen. Vuoden 1988 lopulla oli kerätty
kaikkiaan yli 5,5 miljoonaa markkaa, ja kummeja oli toiminnan
piirissä noin 3000. Avustettavia lapsia oli 397.
Vuonna 1991 vietettiin kummilapsitoiminnan kymmenvuotisjuhlaa. Chile-projektista oli muodostunut tärkeä, pysyvä osa Parasta
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Mapuchetytöt nikkaroimassa
Lapsille ry:n toimintaa. Kymmenen vuoden aikana oli toimitettu
Chilen lapsille taloudellisena apuna noin 9 miljoonaa markkaa.
Kummisuhteessa olevista lapsista suurin osa, 57 prosenttia, oli
tuolloin 7–15-vuotiaita. Vuoden 1991 lopussa noin 40 prosentilla lapsista vanhemmat olivat vielä vankilassa ja 31 prosentilla
vanhemmat olivat kadonneet tai teloitettu. PIDEE:n ilmoituksen
mukaan neljännes kummitukea saaneista lapsista oli päässyt korkeakouluun. Vuosikertomuksassa todettiin, että ”Parasta Lapsille
on päättänyt jatkaa kummitoimintaansa niin kauan kuin PIDEE
tarvitsee järjestön apua ja niin kauan kuin kummit jaksavat olla
kampanjassa mukana. Projektin eteenpäin viemiseksi tarvitaankin jatkuvaa tietoa lasten tilanteesta ja yhteiskunnallisten olosuhteiden kehityksestä. Parasta Lapsille ry:n laatimalla selvityksellä
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kummilapsitoiminnan määrällisistä ja laadullisista vaikutuksista
on myös tärkeä osa tiedon levityksessä.”
PIDEE:n palveluksessa työskenteli parhaimmillaan 200 henkilöä
kahdeksassa kaupungissa. Järjestö sai diktatuurin aikana paljon
tukea ulkomailta ja oli myös auttamassa pakolaisia palaamaan
takaisin Chileen: esimerkiksi maan nykyinen presidentti Michele Bachelet pääsi aikoinaan palaamaan Chileen juuri PIDEE:n
ansiosta. Hän asui karkotettuna Saksassa, kun hänet palkattiin
vastaamaan PIDEE:n fyysisen terveydenhuollon ohjelmasta ja
hän sai valtiolta luvan palata maahan.
Diktatuurin ajan päätyttyä vuonna 1990 ulkomailta tuleva tuki
tyrehtyi, ja PIDEE:n toiminta supistui. Suomen ulkoministeriö
lopetti Auta Chilen lasta -kampanjan rahoittamisen vuonna 1996.
Parasta Lapsille ry sitoutui kuitenkin jatkamaan kummitoimintaa niin kauan, että kaikki toiminnan piirissä olleet lapset saisivat koulunsa päätökseen. Projekti jatkui näin ollen aina vuoteen
2002 asti, jolloin se katsottiin lopullisesti päättyneeksi. Vuonna
2000 ilmestyi STAKES:in raporttisarjassa Chile-projektin tuloksia selvittänyt dos. Raija-Leena Punamäen tutkimus How to Help
Children Experiencing Traumatic Stress.
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Primer Aqua -koulun lapsia

Myöhempiä avauksia
1.4.1986 käynnistettiin uusi solidaarisuuskampanja. ”Auta Chilen lasta” oli kääntänyt järjestöväen katseet eteläiseen Amerikkaan, ja CIMEA:n alkuunpanema kampanja nicaragualaisen Chavaliton orpokodin hyväksi herätti mielenkiintoa. Nicaraguassa
yhteistyökumppanina toimi Sandinistilasten Yhteistyöjärjestö.
Samana vuonna muutamat järjestöt saivat kehitysyhteistyöhankkeilleen verovähennyskelpoisuuden, näiden joukossa myös Parasta Lapsille ry. Verovähennysoikeus poistettiin jälleen 1989.
Nicaragua-kampanja oli kolmivuotinen. Chavalito sijaitsee Estelin kaupungin lähistöllä, ja orpokodissa asui 150 lasta, iältään
7–15-vuotiaita. Keräyksessä kerättiin sekä rahaa että tarvikkeita.
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Vuoden 1986 aikana kerättiin tavaraa noin 66 000 markan arvosta ja rahallinen tuotto oli 16 693,66 markkaa. Ulkoministeriö
myönsi kampanjaan avustusta 100 000 markkaa sekä tiedotusavustusta 15 000 markkaa.
Vuosina 1988-1989 järjestöllä oli meneillään peräti kolme kehitysyhteistyöhanketta, kun myös kampanja ”Auta Palestiinan lasta” käynnistyi. Keräyksen tuotto jäi ensimmäisenä vuonna vaatimattomaksi: avustustilille oli vuoden 1988 loppuun mennessä
kertynyt vain 8 500 markkaa. Lähi-Idän tulenarka tilanne ja monenlaiset vaikeudet hankaloittivat yhteydenpitoa eikä kampanjaa
saatu kunnolla vauhtiin. Vuosina 1988–1991 kerättiin noin 43
000 markkaa kahden päiväkodin tukemiseksi. Järjestön keskustoimikunta totesti kampanjan päättyneeksi vuoden 1991 lopussa.

Takaisin Chileen
Auta Chilen lasta -kam”Kansainvälinen toiminta
panjan päätyttyä yhmotivoi, koin mapucheprojektin
teydet PIDEE:n
kiinnostavana ja haasteellisena.
väljenivät, ja muutaOsastolla oli oma kummilapsi
ja aktiiveilla myös omansa.
miin vuosiin ParasJäi kivoja muistoja.”
ta Lapsille ry ei ollut
mukana tukemassa
Anitta Pentinmikko
chileläislasten elämää.
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Luokkahuone Primer Aqua -koulussa
Vuonna 2005 Enrique Faúndez Acuna tuli Suomeen osallistuakseen Parasta Lapsille ry:n 60-vuotisjuhliin. Vierailun aikana nousi
keskusteluihin myös uuden yhteistyöhankkeen käynnistämisen
mahdollisuus. PIDEE kantoi huolta mapuche-vähemmistöstä
Tirúassa. Tirúan kunta keskisessä Chilessä on yksi maan kolmesta
köyhimmästä kunnasta, ja mapuchet taas ovat suhteellisen suuri,
mutta monin tavoin kaltoin kohdeltu vähemmistö. Koko Chilen
väestöstä noin kymmenen prosenttia on mapucheja.
PIDEE ja Parasta Lapsille ry aloittivat yhteisen projektin Tirúassa 2006. Suomessa projektin nimeksi tuli Auta Mapuche-Lasta,
jolloin se oli helppo mieltää jatkoksi Auta Chilen lasta -kampanjalle. Projektin myötä myös kummitoiminta alkoi uudelleen. Pro126

jektissa on keskitytty Tirúan alueen mapuchelasten koulutukseen.
Heitä on Tirúassa noin 3000. Projektissa tuetaan lasten koulunkäyntiä sekä vahvistetaan mapucheidentiteettiä esimerkiksi kulttuuriin paneutumalla sekä mapuchekieltä mapudungunia opettamalla. Chilen valtio ei tunnusta kieltä, eikä sitä voi virallisesti
opettaa kouluissa. Projektin avulla on kuitenkin saatu kouluihin
mapuchenkielisiä ohjaajia, jotka voivat tukea lapsia sekä kielessä
että kulttuurissa.
Yksi projektin merkittävistä saavutuksista on ollut myös ymmärryksen lisääminen Chilen valtion viranomaisten keskuudessa. Enrique Faúndez Acuna kertoi tammikuussa 2015 Suomessa
vieraillessaan, että toiminnan kautta on onnistuttu vakuuttamaan
päättäviä henkilöitä lapsiin ja koulutukseen satsaamisen tärkeydestä. Projektissa tehdään koko ajan arviointia. Sen tuloksina on
voitu todeta muun muassa, että sekä vanhemmat että lapset tiedostavat koulutuksen merkityksen ja että opettajat pitävät lasten
kulttuuritaustan huomioimista tärkeänä. Projektin tärkeimpänä
tavoitteena tulevaisuudessa on, että mahdollisimman moni mapuchelapsi voisi jatkaa opintojaan 8-vuotisen peruskoulun jälkeen eteenpäin aina yliopistoon asti. Se on suuri haaste sekä kulttuurisesti että taloudellisesti: yliopisto-opintojen vuotuiset kulut
nousevat jopa 5000 euroon, ja mapucheperheiden keskimääräiset
tulot taas ovat vain noin 200 euroa kuussa. Enrique Faúndezin
mukaan eriarvoisuus vähenee vain koulutuksen tuomien uusien
mahdollisuuksien kautta.
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Tyttöjä Lomakeskus Pukkilan
keinussa kesällä 2014
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8. Parasta Lapsille
– rohkeana tulevaisuuteen!
”Tämä järjestö on aina ollut laulava ja leikkivä järjestö”, totesi
toiminnanjohtaja Sirpa Kerman lähtiessään lähes kolmenkymmenen vuoden pestin jälkeen eläkkeelle tammikuussa 2015. Leikin ja laulun kautta on tuotu iloa, lohtua ja toivoa tuhansien ja
taas tuhansien lasten elämään. Osastoaktiivien pohtiessa Parasta
Lapsille ry:lle tyypillisiä ominaisuuksia nousevat toistuvasti esiin
sanat ystävyys, yhteisöllisyys, hyväksyminen, kannustaminen. Yhdessä tekeminen ja leikin kautta oppiminen ovat olleet toiminnan
kivijalkoja aivan alusta asti.
70 vuotta täyttävä Parasta Lapsille ry on elinvoimainen, toiminnallisesti ja taloudellisesti vakaalla pohjalla oleva uskonnollisesti
ja poliittisesti sitoutumaton lastensuojelujärjestö. Toimijat, sekä
palkalliset että vapaaehtoiset, näkevät tulevaisuuden valoisana.
Sirpa Kerman totesi tammikuussa 2015, kolmanneksi viimeisenä
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työpäivänään Parasta Lapsille ry:n olevan juuri nyt
”ihan hyvässä tilassa”.

”Tämän järjestön hienous
on siinä, kuinka keskustelemalla
saadaan asioita tapahtumaan.
Ollaan valmiita ottamaan vastaan,
mitä tulevaisuus tuo.”

”1990-luvun keksinnöistä maahanmuuttajatyö ja viikonloppuOssi Merisalo
toiminta ovat vakiintuneet. Tampereella ja Oulussa on vilkkaasti toimivaa
iltatoimintaa lapsiperheille. Taloudellinen tilanne on tasapainoinen, ja leirikeskuksista luopumisen
myötä isot taloudelliset rasitteet ovat hävinneet. Kansainvälisyys
on edelleen vahvasti mukana matkassa Chilen projektin myötä”,
Kerman listasi järjestön keskeisiä vahvuuksia.
Sirpa Kermanin mukaan tärkeintä Parasta Lapsille ry:n tulevaisuudelle on säilyminen aitona kansalaisjärjestönä, sellaisena ihmisten toimintana, jossa jokaisen taidot saavat tulla esille ja jossa
jokainen on tärkeä. Tulevaisuuden haasteet liittyvät esimerkiksi
talouteen: avustusrahoitteinen toiminta on aina haavoittuvaista ja
muutokset rahoituspohjassa voivat olla hallitsemattomia. Toistaiseksi Parasta Lapsille ry:n tilanne on moniin muihin järjestöihin
verrattuna hyvä. Rahoitus perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja rahoittajat luottavat järjestön toiminnan vaikuttavuuteen.
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Samoin ajattelee myös Parasta Lapsille ry:n nykyinen toiminnanjohtaja Sari Nikula-Heino, jonka mukaan järjestön tilanne on nyt
tasapainoinen. ”Tietenkään emme saa jäädä paikoillemme, sillä
maailma muuttuu nyt nopeasti ja voi olla, että tulevaisuudessa
rahoituskanavia pitää löytää lisää”, hän totesi keväällä 2015.
”Parasta Lapsille ry pysyy ajan mukana uudistamalla toimintaansa, jotta vastaamme myös tulevaisuudessa lasten ja lapsiperheiden tarpeisiin”, Sari Nikula-Heino toteaa ja jatkaa: ”Toivottavasti
voimme myös lähivuosina vahvistaa paikallista toimintaa ja tukea
osastojen hallintoa niin, että esimerkiksi hallinnon pyörittäminen
ei syö kohtuuttomasti osastoaktiivien voimia.”
Paikallisen toiminnan tulevaisuus on Parasta Lapsille ry:lle keskeinen kysymys. Sari Nikula-Heinon mukaan olisi tarpeen miettiä
entistä joustavampia vapaaehtoistyön malleja ja sitä, miten voidaan paremmin vastata nykyihmisen käsitykseen vapaaehtoistyöstä.
Parasta Lapsille ry:n
vahvuuksiin kuuluvat joustavuus ja
nopeus. Uusia asioita otetaan nopeasti
vastaan ja niistä innos-

”Kansalaisjärjestöjen työ
on äärettömän tärkeää!
Uskon, että se on yksi merkittävimmistä yhteiskunnan voimavaroista tulevaisuudessa ja
haluan olla mukana sitä
eteenpäin viemässä.”
Sari Nikula-Heino
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tutaan. Samaa mieltä on myös uusi toiminnanjohtaja, joka kiittää
järjestöä positiivisesta ja hyvästä vireestä.
”Tietenkään pelkkä innostus ei riitä vaan pitää myös tehdä ja sitoutua ja ihmisten jaksamisesta on huolehdittava. Innostuksen
säilymisessä auttavat myös lyhyen aikavälin tavoitteet.”
Leiritoiminnan rinnalle on Parasta Lapsille ry:ssa viime vuosikymmenien aikana kehittynyt uusia toimintamuotoja, joista toiset
ovat jääneet lyhytaikaisiksi kokeiluiksi ja toiset vakiintuneet pysyväksi toiminnaksi. Järjestössä ja paikallisosastoissa ollaan kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että myös perinteinen leiritoiminta on
edelleen voimissaan ja tulee tulevaisuudessakin olemaan tärkeä
osa järjestön työtä. Lapset tarvitsevat edelleen lomaviikkonsa,
hauskoja kavereita ja mielekästä tekemistä, seikkailuja, naurua,
turvallisia aikuisia ja hyvää ruokaa. Leiritoiminta on maailman
mukana muuttunut ja tulee muuttumaan, lapset ja heidän tarpeensa myös. Mutta lapsi on silti aina lapsi.
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Parasta Lapsille ry perustettiin vuonna 1945, kun sota oli
Suomessa juuri päättynyt ja kansakunnan oli ryhdyttävä
rakentamaan uutta tulevaisuutta. Heikoimmassa
asemassa olevat lapset pääsivät järjestön ansiosta
leireille ja siirtoloihin, hetkeksi pois arjen vaikeuksista.
2010-luvulla leirien onnistumista ei enää mitata lasten
painonnousulla, ja toimintaan on tullut uusia muotoja
ja kohderyhmiä. Parasta Lapsille ry toimii edelleen
tinkimättä lasten hyväksi.
Hetkiä, polkuja, välähdyksiä vie lukijan matkalle
1940-luvun pulavuosista 2010-luvun yltäkylläiseen
Suomeen.
Kaikki muuttuu — vai muuttuuko sittenkään?

