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VUODEN 2017 ONNISTUMISIa
paRaSTa LapSILLE Ry

vuonna 2017 oltiin järjestössä murrosvaiheen kyn-
nyksellä. Uudistimme järjestön säännöt, aloitimme 
strategiatyön, järjestössä tapahtui useita henkilö- 
vaihdoksia ja teimme kaksi uutta onnistunutta pilotti- 
hanketta. Keväällä olimme aktiivisesti mukana kunta-
vaalivaikuttamistyössä yhdessä lapsi- ja perhejärjes-
töjen kanssa.

Leiritoiminnalle on edelleen 
kysyntää, mutta vuoden aikana 
mietimme useissa foorumeissa, 
onko näin enää tulevaisuudessa. 
Parasta Lapsille ry:n historiaa 
on aina leimannut halu vastata 
kohderyhmän muuttuviin tar-
peisiin. Uuden strategian yhtey-
dessä arvioidaan paitsi järjestön 
toimintaa tulevaisuudessa, ava- 
taan keskustelua myös mm. toi-
minnan kohderyhmistä.

HaLLINNON MUUTOKSET

Parasta Lapsille ry:n säännöt uudistettiin 2017, edel-
liset säännöt olivat vuodelta 2006. Uusien sääntöjen 
myötä järjestön hallinnon sekä osastojen päätöksen-
tekoa kevennettiin. 

Järjestön puheenjohtaja luopui tehtävästään kesken 
hallituskauden. varapuheenjohtaja Pirjo Sillman hoi-
ti tehtävää keväällä 2017, kunnes valtuusto valitsi 
loppukauden puheenjohtajaksi Mirja Saarnin, joka 
valittiin syksyllä myös seuraavan hallituskauden pu-
heenjohtajaksi. 

VapaaEHTOISTyö NÄKyVÄKSI

Uusi vapaaehtoisrekisteri otettiin käyttöön muutama 
vuosi sitten. Järjestelmää kehitettiin 2017 niin, että 
vapaaehtoistyön määrä voidaan järjestelmän avulla 
tehdä näkyväksi. vapaaehtoisten tietoihin kirjattiin 
kaikki toiminta, jossa henkilöt ovat olleet mukana 
vuodesta 2008 lähtien: leirit, viikonloppuryhmät, 
kerhotoiminta, vapaaehtoiskoulutukset sekä keskus-
järjestön luottamustehtävät. 

voimme siis koostaa vapaaehtoisille omat tiedot hei-
dän vapaaehtoisuudestaan sekä koota järjestön käyt-
töön järjestelmän avulla mm. vapaaehtoistyön tunnit.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi ja uuden ominai-
suuden käyttöönoton yhteydessä palkitsimme 13 va-
paaehtoista, jotka ovat erityisen ansioitunutta Paras-
ta Lapsille ry:n lasten ja perheiden toiminnassa.

pILOTTIHaNKKEET

vuoden 2017 aikana kokeilimme rohkeasti kahta eri 
pilottitoimintaa uusille kohderyhmille.

Keväällä 2017 järjestimme Lomakeskus Pukkilassa 
perhetoiminnan pilotin. Opi suomea -viikonloppu 
suunnattiin Jyväskylän alueen maahanmuuttajille. 
Ensimmäistä kertaa toiminnan kohderyhmää ei rajat-

tu tiukasti lapsiperheisiin, vaan 
mukaan hyväksyttiin myös yksin 
maahantulleita aikuisia. ryh-
mässä ohjaajina toimivat Paras-
ta Lapsille -leiriohjaajien lisäksi 
suomi toisena ja vieraana kiele-
nä -opiskelijat Jyväskylän yliopis-
tosta. viikonlopun mittaisesta 
pilotista saatiin hyvää palautetta 
sekä osallistujilta, ohjaajilta että 
johtajalta.

Syksyllä 2017 teimme lasten 
toiminnan pilotin Tradekan tu-

ella yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. 
Ensimmäistä kertaa järjestimme lasten viikonloppu-
ryhmän, joka kohdennettiin tukiperhettä odottavil-
le lapsiperheille yhdessä kuntakumppanin kanssa. 
Perheet tulivat toimintaan Hämeenlinnan kaupungin 
sosiaaliviranomaisten palveluohjauksella. Leirijohtaja 
oli aktiivisesti yhteydessä sekä kuntaan että perheisiin 
jo ennen toiminnan alkua ja näin kartoitettiin katta-
vasti perheiden tarpeet, joiden pohjalta toiminnan 
sisältöjä rakennettiin. Pilotti onnistui yli odotusten ja 
sen vaikutukset olivat merkittäviä. Pilotti on herättä-
nyt paljon kiinnostusta kuntakentällä. Järjestömme 
haluaa vastata kysyntään ja selvittelee erilaisia rahoi-
tusvaihtoehtoja vakiinnuttaakseen Näe hyvä mussa 
-toiminnan osaksi järjestön pysyvää toimintaa.

aNNa ÄÄNI LapSELLE

Olimme mukana Lastensuojelun Keskusliiton koordi-
noimassa Anna ääni lapselle -kuntavaalikampanjassa 
keväällä 2017. Kampanja oli hyvä esimerkki siitä, mi-
ten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää tehokkaasti 
vaikuttavan viestinnän tekemiseen.

Oli ilahduttavaa, että etenkin kampanjan animaatio-
videot puhuttelivat sekä kuntavaaliehdokkaita että 
suurta yleisöä. Niissä konkretisoitiin, kuinka paljon 
inhimillisempää ja edullisempaa on nopea reagointi 
lapsen ongelmiin verrattuna moniin myöhempiin kor-
jaaviin toimenpiteisiin.

Sari Nikula-Heino
toiminnanjohtaja

 Vuonna 2017 toiminta  
vastasi palautteiden  
perusteella hyvin pieni- 
tuloisten ja vähäisten  
tukiverkostojen varassa  
sinnittelevien lapsi- 
perheiden tarpeisiin. 
Sari Nikula-Heino 
toiminnanjohtaja
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NUORtEN LEiRi  
LEiRikEskUs kOiVUhaassa
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LapSET ja NUORET
Parasta Lapsille -toimintaan osallistui 2017 yli 600 las-
ta ja nuorta. Lasten ja nuorten toiminnassa osallistu-
jat muodostavat tiiviin ryhmän, joka viettää yhdessä 
joko 4–5 vuorokautta tai useamman viikonlopun.

Lasten ja nuorten 4–5 vrk:n yöleirejä järjestettiin Ou-
lun, Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun sekä Kotkan 
lapsille, 15 leiriä kesällä, yksi hiihtolomaviikolla. Pie-
tarsaaressa järjestettiin 4 viikon päiväleiri arkipäivisin. 
rAy-rahoitteista viikonlopputoi-
mintaa järjestettiin pääkaupunki- 
seudun (2 ryhmää) ja Pirkan-
maan lapsille (1 ryhmä).

ySTÄVySTyMISEN 
TUKEMINEN

Lasten ja nuorten leirit ja vii-
konlopputoiminta suunniteltiin 
monipuolisesti ryhmien ikätason 
mukaisesti. Toiminnan suunnitte-
lun lähtökohtana on lasten osal- 
lisuus. Leiritoiminnassa hyödyn- 
netään tehokkaasti eri vuodenaikojen suomat mah-
dollisuudet. iso osa ohjatusta toiminnasta sekä ajan-
vietosta tapahtuu luonnossa ja leirikeskusten pihapii-
rissä.

vaikka toiminta on ryhmämuotoista, jokaisen lapsen 
yksilöllinen kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen on 
tärkeää. Johtaja ja vapaaehtoiset ovat avainroolissa 
luomassa toimintaympäristöä, jossa tämä toteutuu. 
Merkityksellistä on, että aikuisia on toiminnassa riit-
tävä määrä ja lapsilla on nimetty omaohjaaja. vapaa-
ehtoisilla ohjaajilla on lapsille ja nuorille iso merkitys, 
ja useissa lasten palautteissa mainitaan kivat ohjaajat. 

Toiminnassa tuetaan ryhmäytymistä ja ehkäistään 
kiusaamista mm. toiminnallisten leikkien ja pelien 
avulla. Monet toimintaan tulevat lapset kokevat yk-
sinäisyyttä eikä kaikilla ole kavereita arjen ympäris-
töissä. Lapsia kannustetaan vuorovaikutukseen koko 
yhteisön kanssa ja ystävyyssuhteiden muodostumista 
tuetaan. Monet lapset kertovat saaneensa toiminnas-
ta uusia ystäviä.

valtaosa vanhemmista koki, että toiminnalla oli po-
sitiivista vaikutusta lapseen. Tämä ilmeni mm. itse-
tunnon vahvistumisena, omatoimisuuden ja sosiaa-
lisuuden lisääntymisenä sekä vuorovaikutustaitojen 
kehittymisenä. Monet vanhemmat olivat iloisia siitä, 
että lapsi oli saanut uusia kaverisuhteita ja katkoksen 
arkeen. vanhemmat olivat tyytyväisiä myös siihen, 
että toiminnan myötä lapselle tuli tauko pelaamiseen. 

vanhemmat saivat lapsen toiminnan aikana itselleen 
vapaa-aikaa ja aidon hengähdystauon tietäessään, 
että lapsi on turvassa ja lapsella on mielekästä teke-
mistä. 

Lapsen kokema ilo leirikokemuksista siirtyy palauttei-
den perusteella myös vanhemmille lapsen kertomuk-
sien kautta, mikä tukee myös vanhempien jaksamista.

ERITyISIÄ  
ONNISTUMISIa

Pystyimme tarjoamaan useam-
malle lapselle paikan toiminnas-
samme vuonna 2017, toiminnas-
sa oli yli 50 lasta enemmän kuin 
edellisvuonna. 

Leirikeskus Koivuhaan kaikilla 9 
leirillä oli yövalvoja. Ensimmäistä 
kertaa myös Lomakeskus Pukki-
lan lasten ja nuorten kesäleireillä 
työskenteli yövalvoja. Näin taat-

tiin sekä ohjaajien lepo että leiriöiden rauhallisuus.

Jatkoimme yhteistyötä Suomen vapaa-ajankalasta-
jien Keskusjärjestön kanssa ja aloitimme yhteistyön 
Suomen rintamaveteraanit ry:n kanssa. Molemmat 
yhteistyöt sisältävät vierailuja lasten leiri- ja viikon-
lopputoimintaan. 

Teimme syksyllä 2017 pilotin Tradekan ja Hämeen-
linnan kaupungin tuella. Ensimmäistä kertaa järjes-
timme lasten viikonloppuryhmän, joka kohdennettiin 
tukiperhettä odottaville lapsiperheille yhdessä kun-
takumppanin kanssa. Pilotti onnistui yli odotusten ja 
sen vaikutukset olivat merkittäviä. Näe hyvä mussa 
-toimintaan etsitään jatkossa pysyvää rahoitusta. Ta-
voitteena on laajentaa toiminta useisiin kuntiin. 

yHTEENVETO

Lapset kokivat toiminnassa iloa ja osallisuutta ja saivat 
uusia ihmissuhteita. Positiiviset kokemukset lasten ja 
ohjaajien välisestä vuorovaikutuksesta sekä kuulluk-
si tulemisesta vahvistivat vanhempien palautteiden 
perusteella myös lasten itsetuntoa ja vuorovaikutus-
taitoja. vaikka osallistujana oli lapsi, toiminnasta oli 
hyötyä koko perheelle. 

Useat perheet kertovat, että leiri- tai viikonlopputoi-
minta on ainoa arjen ulkopuolinen asia, jonka perhe 
pystyy lapselle tarjoamaan. Hakemuksissa 45 % van-
hemmista kertoi olevansa yksinhuoltaja.

 ”Lapsi sai ajanvietettä  
hiljaiselle kesälle.  
Kavereita ja sosiaalisuutta. 
Lapsi on joutunut tekemään 
kaikki kotityöt ja pihatyöt  
kun sairastan joten lapsi  
sai ’lomaa’ jonka oli  
ansainnut.”
vanhemman palaute  
lasten leiristä 2017
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PERhE sOUtELEmassa LOmakEskUs 
PUkkiLassa PERhELEiRiLLÄ  
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MONIKULTTUURINEN 
pERHETOIMINTa
Perhetoiminta tarjoaa rikastuttavia kohtaamisia eri-
taustaisten ihmisten välille. Leiri- ja viikonloppuryh-
missä erilaisilla perheillä on mahdollisuus tutustua 
toisiinsa toiminnan kautta. vanhemmilla on eri tavalla 
aikaa olla vuorovaikutuksessa omien perheenjäsen-
ten kanssa kuin arjessa sekä toimia myös toisten las-
ten ja aikuisten kanssa.

Perheleirejä järjestettiin kesällä 
kahdella paikkakunnalla: raa-
seporissa ja virroilla, yhteensä 
yhdeksän 4–5 vrk:n leiriä. Perhe-
leireille hakee perheitä ympäri 
Suomea. Toimintaan osallistuu 
erilaisia perheitä erilaisissa elä-
mäntilanteissa: mukana on yh-
den vanhemman perheitä, yksi-
näisiä ja taloudellisesti tiukoilla 
olevia perheitä. valtaosa per-
heleirien perheistä on maahan-
muuttajataustaisia.

viikonlopputoimintaa järjestettiin kahdella paikka-
kunnalla, yhteensä 3 ryhmää (ryhmän kesto 3–4 vii-
konloppua) pääkaupunkiseudun ja Lappeenrannan 
perheille. 

yHDESSÄOLOa LUONNOSSa

Perhetoiminnan jokaisessa toimintamuodossa on 
rytmi, jonka mukaan toiminta toteutetaan. Tämä luo 
ennakoitavuutta ja turvallisuutta. Toiminnassa on hiu-
kan enemmän joustoa kuin lasten ja nuorten toimin-
nassa, koska mukana on eri-ikäisiä lapsia. 

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

Toiminnan sisällöt tukevat perheen yhdessä toimi-
mista ja vahvistavat perheenjäsenten keskinäistä hy-
vinvointia. Perheet osallistuvat ohjelman sisältöjen 
suunnitteluun. Toiminnasta rakennetaan monipuolis-
ta ja monikulttuurista. Eri perheet ja perheenjäsenet 
ja heidän vahvuutensa pääsevät esiin.

Perhetoiminta koostuu monenlaisesta ryhmämuotoi-
sesta toiminnasta. vanhempien omat hetket antavat 
tilaisuuden vanhemmuuden vertaistukeen. Nämä 
hetket saavat erittäin positiivisista palautetta. van-

hemmat ovat myös tyytyväisiä nähdessään oman 
lapsensa toimivan osana ryhmää. Palautteista nousee 
esiin mm. ilo siitä, kun oma lapsi oppii uusia asioita.

Lasten leiripalautteissa korostuu ohjelmallinen te-
keminen, kuten uinti, kalastus, jalkapallo, leikit ja 
askartelu. Myös luonnon tarjoamat mahdollisuudet 

mainitaan.

VERTaISUUTTa  
SUOMEN KIELELLÄ

Toiminnan yhteinen kieli on suo-
mi. Toiminnassamme vallitseva 
turvallinen ja yhteisöllinen ilma-
piiri rohkaisee ihmisiä puhumaan 
suomea ja edesauttaa oppimaan 
suomen kieltä. Toiminta myös 
vahvistaa vanhemmuutta vertai-
suuden ja osallisuuden kautta 
sekä helpottaa vanhempien ar-

jessa kokemaa uupumusta.

Teimme keväällä 2017 Opi suomea -viikonloppu-pi-
lotin, joka kohdennettiin Jyväskylän seudun maahan-
muuttajille. Mukana oli 18 aikuista (mukana oli myös 
yksin maahantulleita aikuisia) ja 27 lasta. viikonloppu 
tarjosi tilaisuuden suomen kielen oppimiseen toimin-
nan kautta. 

viikonlopun ohjelman suunnittelusta ja toteutukses-
ta vastasivat vapaaehtoiset ohjaajat. Ohjelmassa oli 
mm. suomen kielen kielityöpajoja sekä kielitaitoa ri-
kastuttavia toiminnallisia hetkiä. vapaaehtoisryhmä 
koostui suomi toisena ja vieraana kielenä -opettaja-
opiskelijoista ja Parasta Lapsille ry:n leiritoiminnassa 
mukana olleista ohjaajista.

yHTEENVETO

Perheet saivat toiminnassamme lepoa ja virkistystä, 
ja toiminta tuki perheiden jaksamista. 

Kohderyhmäämme ovat pienituloiset ja maahan-
muuttajaperheet. Mikään muu taho Suomessa ei 
järjestä vastaavaa leiritoimintaa. Maahanmuuttajien 
määrä Suomessa kasvaa edelleen ja monikulttuurisel-
le toiminnallemme on kysyntää. 

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

 Kiitos ikimuistoisesta 
leiristä! Upeasti huomioitu 
kaikenikäiset lapset.  
Aikuisten omat ohjelmat 
myös onnistuneita.  
Tuntuu, että me kaikki  
saimme ystäviä. 

Perheen palaute  
perheleiriltä 2017
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VaPaaEhtOistEN  
kOULUtUsViikONLOPPU

LEiRikEskUs kOiVUhaassa  
kEVÄÄLLÄ 2016

VaPaaEhtOiNEN OhJaaJa kiEPUttaa 
Lasta PERhELEiRiLLÄ LOmakEskUs 
PUkkiLassa hEiNÄkUUssa 2017.
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VapaaEHTOISTOIMINTa
Parasta Lapsille -vapaaehtoiset ovat monimuotoinen 
ja -taustainen ryhmä ihmisiä, joita yhdistää aito halu 
toimia lasten ja perheiden parissa. Järjestöllemme on 
tärkeää, että vapaaehtoiset ovat vastuullisia ja luotet-
tavia aikuisia.

UUSIa VapaaEHTOISIa
jOKa VUOSI!

Leiri- ja viikonlopputoiminnan 
ryhmään valittiin lasten ja per-
heiden määrästä ja tarpeista 
riippuen 5–7 ohjaajaa, joista yli 
puolet oli mukana ensimmäis-
tä kertaa. Moni vapaaehtoinen 
osallistuu toimintaan useamman 
kerran. 

Miesten määrä on ollut pienessä 
nousussa viimeisen kolmen vuo-
den ajan. vuonna 2017 toimin-
nassa 74 % vapaaehtoisistamme 
oli naisia. rAy-rahoitteisessa toi-
minnassa oli mukana yli 130 vapaaehtoista. Lisäksi 
noin sata ihmistä osoitti kiinnostusta, mutta nämä 
yhteydenotot eivät johtaneet ainakaan heti vapaaeh-
toisuuteen. Kiinnostuneita oli merkittävästi aiempia 
vuosia enemmän, mutta myös niitä oli enemmän, jot-
ka eivät tulleet toimintaan asti. vapaaehtoisten sitou-
tuminen sovittuihin tehtäviin on selvästi heikentynyt.

KUN aNTaa NIIN Saa

Järjestömme toiminnassa ja sen suunnittelussa saa 
olla oma itsensä ja tuoda toimintaan omat vahvuu-
tensa. Monet vapaaehtoiset hyödyntävät sekä kehit-
tävät toiminnassa omia tietojaan ja taitojaan.

Ohjaajakokemusta arvostetaan ja toiminta koetaan 
palkitsevaksi. vapaaehtoisten palautteissa moni arvioi 
leirikokemusta suhteessa omaan uraansa ja kertoo 
oppineensa paljon sekä toiminnasta että itsestään, 
jopa ammatinvalintaan liittyen. Eräs kertoi leirillä ym-
märtäneensä, ettei haluakaan työskennellä päiväko-
dissa, toinen saaneensa vahvistusta uravalinnalleen 
lapsiryhmän ohjaajana. Tänäkin vuonna osa vapaaeh-
toisista suoritti toiminnassamme opintopisteitä.

Useat vapaaehtoiset palaavat leirille joka vuosi. Lei-
rille houkuttavat mm. hyvä ohjaajatiimi, yhteishenki, 
lasten ja perheiden ilo, leirielämykset sekä kokemus 
oman toiminnan tärkeydestä. Eräs toistakymmentä 
leiriä ohjannut kertoi leiriohjaamisen olevan jopa hä-
nen elämäntehtävänsä.

vapaaehtoisten palautteissa mainitaan myös rikastut-
tavana kokemuksena erilaisten kulttuurien ja omien 
ennakkoluulojen kohtaaminen. 

VapaaEHTOISTEN KOULUTUS 
 ja pEREHDyTyS

vapaaehtoiskoulutusten sisältöjen kehittäminen on 
jatkuvaa. Sisältöjä uusitaan vuosittain niin, että myös 

pitkään mukana olleille on tarjol-
la uusia lisäkoulutuksia. vuoden 
aikana aloitettiin koulutusyhteis-
työneuvottelut irti Huumeista 
ry:n kanssa. yhteistyötä jatkettiin 
yhteiset Lapsemme ry:n kanssa.

Peruskoulutuksia järjestettiin Hel- 
singissä, Tampereella ja Oulussa. 
Peruskoulutusten lisäksi järjes-
tettiin neljä lisäkoulutusta aiheis-
ta monikulttuurisuus, vihapuhe, 
somelähettilyys, ohjaajana toi-
miminen sekä pelit ja leikit.

KIITTÄMINEN

Koivuhaan kesäleiriohjaajille järjestettiin palaute- ja 
kiitossaunailta grilliherkkuineen Koivuhaassa. Etelän 
leirien ohjaajien sadonkorjuujuhla järjestettiin Kor-
keasaaren eläintarhassa Helsingissä. Teemana jäl-
kimmäisessä oli eläinten yhteisöllisyys, jota peilailtiin 
myös toiminnassamme koettuun yhteisöllisyyteen.

viikonloppuryhmän ohjaajia on kiitetty yhteisten ruo-
kailujen merkeissä. Myös näissä kiitosilloissa on käyty 
arviointi- ja palautekeskustelut.

ERITyISIÄ ONNISTUMISIa

vuoden aikana kehitimme Ankkuri-jäsenrekisteriä. 
Uusien toimintojen avulla jokaisen toimintaan osal-
listuneen vapaaehtoisen tekemä vapaaehtoistyö 
voidaan tehdä selvemmin näkyväksi. Ankkuriin on 
kirjattu kaikki toiminta sekä koulutukset, joihin va-
paaehtoinen on vuodesta 2008 lähtien osallistunut. 
rekisterin avulla voimme laskea mm. vapaaehtoistyö-
hön käytetyt tunnit. 

Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi palkitsimme 13 
ansioitunutta Parasta Lapsille ry:n vapaaehtoista, jot-
ka ovat osallistuneet merkittävään määrään Parasta 
Lapsille -keskusjärjestön lasten ja lapsiperheiden toi-
mintaa. Näille vapaaehtoisille järjestettiin juhla Lin-
nanmäki-gaalan yhteydessä.

 Kehitin vuorovaikutus- 
taitojani eri ikäluokkien ja 
eri kieltä puhuvien kanssa. 
Opin myös hahmottamaan 
miten kulttuuriset erot 
vaikuttavat jokapäiväiseen 
elämään.

 vapaaehtoisen palaute  
lasten leiristä 2017
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paIKaLLISTOIMINTa
Parasta Lapsille ry:llä on 10 jäsenyhdistystä. Parasta 
Lapsille ry:n paikallisyhdistysten toiminta järjestetään 
täysin vapaaehtoisvoimin.

Jäsenmäärä paikallisosastoissa on kohtuullisen pieni, 
mutta tästä huolimatta aktiivit järjestävät monenlais-
ta toimintaa lapsille ja perheille.

Jokainen paikallisosasto on erilainen ja toiminta läh-
tee oman paikkakunnan tarpeista 
sekä vapaaehtoisten vahvuuksis-
ta. Joillakin paikkakunnilla toi-
minta on hyvinkin vakiintunutta, 
toisaalla innostutaan satunnai-
sesti järjestämään jokin tapah-
tuma tai osallistutaan muiden 
tapahtumiin. Toimintamuotoja 
on monia!

LEIRITOIMINTaa

Kaksi osastoa järjesti lapsille ke-
sällä yöleirit yhteistyössä keskus-
järjestön kanssa. Parasta Lapsille Karhulan osaston 
leiri Leirikeskus Lintukodossa Turkialla suunnattiin 
8–12-vuotiaille, Pääkaupunkiseudun osaston leiri Lo-
makoti Kotorannassa 10–12-vuotiaille.

Lappeenrannan osaston perheiden viikonloppuryhmä 
kokoontui viimeiselle viikonloppuleirille Lankaniemen 
leirikeskukseen vielä tammikuussa 2017.

Pietarsaaren osasto järjesti perinteisen neljän viikon 
päiväleirin kesäkuussa 6–10-vuotiaille.

RyHMÄTOIMINTaa

ryhmätoimintaa, kuten erilaisia kerhoja, järjestetään 
Lappeenrannassa, Tampereella ja Pateniemessä. 
Kerhotoiminta on melko vakiintunutta ja esimerkiksi 
Pateniemen iltaryhmä juhli syksyllä jo 15-vuotissyn-
tymäpäiväänsä.

Jokaisella ryhmällä on erityispiirteensä ja toiminta voi 
olla suunnattu eri-ikäisille lapsille. Esimerkiksi Lap-
peenrannan osaston perhekerhotoiminta järjestet-
tiin yhteistyössä paikallisten perhejärjestöjen kanssa. 
Kerhoon olivat tervetulleita kaikki alle kouluikäisten 
lasten perheet.

NÄKyVyyTTÄ TapaHTUMILLa

Osastot järjestävät erilaisia tapahtumia lapsiperheil-
le. Jotkut näistä ovat jo perinteikkäitä kuten Karhulan 

osaston Disco ala-
koululaisille tai Hil-
perin avoimet ovat 
Pietarsaaressa. 

Uusiakin tapahtu-
mia järjestettiin, 
esimerkiksi Tampe-
reen osasto järjesti 

lasten syyslomalla päivätoimin-
taa lapsille Hervannassa, Kajaa-
nin osasto Pulkkamäkipäivän ja 
Haukiputaan osasto kirpputori-
tapahtuman. 

Paikallisosastot osallistuvat aktiivisesti myös muiden 
tahojen järjestämiin lastentapahtumiin ja erilaisiin 
kylätapahtumiin.

VaRaINHaNKINTa

Tampereen ja Pietarsaaren osastot saavat kunnan 
avustusta toimintaansa. Lappeenrannassa ja Pietar-
saaressa tehdään varainhankintaa käsityöryhmällä, 
Haukiputaan osasto järjesti kirpputoritapahtuman. 
Paikallisyhdistykset ovat saaneet myös lahjoituksia 
mm. tarvikehankintoihin ja retkiin, mm. Pateniemen 
iltaryhmän retki syksyllä järjestettiin lahjoitusvaroin, 
samoin Kajaanin osasto teki lahjoitusvaroin retken 
ranualle.

OSaSTOjEN TUKI

Keskusjärjestö tukee osastoja tarjoamalla apua ja tu-
kea osastotoiminnan asioissa (mm. talous ja viestintä) 
sekä toiminnan järjestämistä koskien, mm. kerhotoi-
minnan yhteyshenkilöille järjestettiin vertaistuellisia 
tapaamisia.

Järjestön puheenjohtajapäivillä syksyllä 2017 osas-
toille tarjottiin mahdollisuutta yhteistyön rakentami-
seen Luetaan yhdessä -verkoston kanssa. verkoston 
edustaja oli kertomassa toiminnasta ja kultakin paik-
kakunnalta nimettiin yhteyshenkilöt, joihin Parasta 
Lapsille -paikallisosastot voivat olla yhteydessä yh-
teistyön aloittamiseksi. 

DSfSD

 Voi nähdä lasten ilon  
ja kuinka he pitävät  
ryhmän toimista, kuten 
askartelusta, leikeistä  
ja leipomisesta yhdessä  
vanhempien kanssa. Ilta-
ryhmä on pullollaan myös 
hauskoja sattumia.

  Uutinen Pateniemen iltaryhmän 
 15-vuotisjuhlista
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LOmakEskUs PUkkiLa

LEiRikEskUs kOiVUhaka
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LEIRIKESKUKSET
Parasta Lapsille ry:llä on kaksi omaa leirikeskusta, 
jotka mahdollistavat oman leiritoiminnan. Leiritoi-
minnan ulkopuolella leirikeskuksia käytetään mm. 
osastojen tapahtumiin, leirikoulutoimintaan sekä 
ulosmyyntiin.

LOMaKESKUS pUKKILa

Lomakeskus Pukkila on vuonna 2010 peruskorjattu 
70 hengen lomakeskus. Loma-
keskus sijaitsee Helvetinjärven 
kansallispuiston tuntumassa ja 
sen toiminnassa hyödynnetään 
luontoympäristöä. Lomakeskus 
Pukkila on järjestön omassa käy-
tössä koulujen loma-aikoina sekä 
viikonloppuina. Lisäksi Pukkilassa 
on järjestetty 1980-luvun alusta 
leirikoulutoimintaa. 

Pukkilan leirikoulut ovat seikkai-
lu- ja eräpainotteisia. Leirikoulut 
pohjaavat seikkailukasvatuksen 
ja ryhmäyttämisen ideaan ja toiminnassa hyödynne-
tään kansallispuiston mahdollisuuksia. Helvetinjär-
velle voi lähteä melonta-, patikointi- ja yöretkelle ja 
Lomakeskuksen alueella voi huuhtoa kultaa, ampua 
jousella sekä laskeutua seinää pitkin. Pihan kodassa 
voi myös yöpyä.

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

Lomakeskus Pukkilaan vuodelle 2017 suunniteltujen 
ja päätettyjen korjausten (mm. sivurakennuksen kun-

nostus, lämmitysjärjestelmän putkiston korjaus) on 
siirtynyt, jonka vuoksi tilikauden tulos on muodostu-
nut odotettua paremmaksi. Korjauskulut vastaavasti 
rasittavat vuoden 2018 tulosta.

LEIRIKESKUS KOIVUHaKa

Leirikeskus Koivuhaka on 1980-luvun alussa järjes-
tölle hankittu idyllinen leirikeskus Haukiputaan Ha-

losenniemessä. Leirikeskus on 
järjestön omassa leirikäytössä 
kesäaikaan arkisin. Leirikeskusta 
vuokrataan erilaisten ryhmien 
käyttöön, mm. häitä ja muita 
juhlia varten kesäviikonloppuisin 
sekä keväällä ja syksyllä.

Leirikeskus Koivuhaka on käytös-
sä touko–lokakuussa. Koivuhaas-
sa tehtiin vuoden aikana maalaus- 
töitä ja pieniä peruskorjauksia. 
Lisäksi Koivuhaassa tehtiin kun-
tokartoitus ja suunnitelma tar-

vittavista korjauksista.

HENKILöKUNTa

Lomakeskus Pukkilassa työskentelee ympärivuotisesti 
kaksi henkilöä. Leirikoulu- ja leiriajalle palkataan lisäk-
si kausityöntekijöitä. Lomakeskuksen johtaja irtisa-
noutui tehtävästään syksyllä henkilökohtaisista syistä. 
Tässä yhteydessä tehtävänkuvaa muutettiin, ja paikka 
täytettiin vuoden lopulla määräaikaisesti. 

Koivuhakaan palkataan kesäkaudelle keittiö- ja sii-
voushenkilökunta sekä talonmies. Koivuhaan ympä-
rivuotisesta valvonnasta ja myynnistä vastaa Koivu-
haan osa-aikainen vastuuhenkilö.

 Nonni! Oli mahtava  
ohjaaja, kun menimme 
Helvetinkoululle!  
Sanokaa terveiset hänelle. 
Pidin todella kovaa  
Pukkilasta.

Palaute Pukkilan  
leirikoulusta 2017

LEiRikOULULaisia  
LOmakEskUs PUkkiLassa
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TOiMiNNANJOHTAJA SAri NiKULA-HEiNO 
tUtUstUmassa mERiLEVÄtEhtaasEEN 

tiRÚassa. tEhtaaN ON PERUstaNUt  
ENtiNEN kUmmiLaPsi maRCELa  

hUENUPiL siskONsa kaNssa.
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aUTa MapUCHE -LaSTa
Auta mapuche-lasta -kampanja käynnistyi Tirúassa  
Chilessä vuonna 2007. Ulkoministeriön myöntämäl-
lä kolmivuotisella rahoituksella turvattiin kampanjan 
jatkuminen vuoden 2016 loppuun asti. Hanke loppui 
vuoden 2016 lopussa, mutta kummitoimintaa jatke-
taan nykyisten kummilasten kanssa.

Toiminnanjohtaja matkusti marraskuussa 2017 Ti-
rúaan tapaamaan perheitä ja arvioimaan kummi-
lasten ja kummitoiminnan tilan-
netta. Matkalla hän tapasi mm. 
Suomen Chilen suurlähettilään 
Mika-Markus Leinosen, joka 
kertoi, että suurlähetystö ar-
vostaa järjestömme toimintaa 
mapuche-vähemmistön hyväksi. 
Tapaamisessa keskusteltiin mm. 
mapuche-nuorten mahdolli-
suuksista työllistyä suomalaisiin 
yrityksiin.

Matka ei mennyt ihan suunni-
telmien mukaan, sillä sen aika-
na tapahtui vakava bussinonnettomuus, jossa kuoli 
kolmen kummilapsen huoltaja ja useita kummilasten 
läheisiä. Parasta Lapsille ry:n toiminnanjohtaja osal-
listui surukulkueeseen ja kävi viemässä suruvalittelut 
järjestömme nimissä kummilasten perheiden ruu-
miinvalvojaisiin.

pITKÄaIKaINEN KUMMITOIMINTa 
KaNTaa NyT HEDELMÄÄ

ikävistä tapahtumista huolimatta köyhällä Tirúan 
alueella näkyi useita valon pilkahduksia. 

Kaksi entistä kummilasta on perustanut Tirúaan 
modernin levätehtaan, joka tuottaa erilaisia elintar-
vikkeita ja kosmetiikkatuotteita mapuchejen kerää-
mästä merilevästä. Tuotanto on vuodessa kasvanut 
sen verran suureksi, että toiminta työllisti jo syksyllä 
kymmenen perhettä. Samat tytöt olivat perustaneet 
myös iltapäiväkerhon, jossa he auttoivat koululaisia 
läksyissä.

Useista nuorista huokui koulutuksen mukanaan tuo-
ma itseluottamus ja positiiviset tulevaisuudennä-
kymät. Eräs mapuchepoika kertoi suunnittelevansa 
muuttoa Pohjois-Chileen asti saadakseen töitä met-
säkoneenkuljettajana ja auttaakseen köyhää perhet-
tään. 

KUMMITUKI EDELLEEN TÄRKEÄ

Kummituki on ensisijainen apu monelle opiskelevalle 
nuorelle. Osa syrjäseuduilla asuvista perheistä asuu 

kahden huoneen vaatimattomissa asumuksissa, jois-
sa on maalattia ja muovi-ikkunat. Asunnossa saattaa 
asua kymmenkunta ihmistä eri sukupolvista. 

ilman kummitukea näissä perheissä tuskin pystyttäi-
siin kustantamaan edes bussilippua kouluun mene-
välle nuorelle, saati muita koulutusmenoja. 

Kun verrataan hankkeen alkuvaiheisiin, kummilasten 
vanhempien asenteet koulutus-
ta kohtaan ovat muuttuneet rat-
kaisevasti. Enää vanhemmille ei 
tarvitse perustella, miksi lasta tai 
nuorta ei kannata lähettää nuo-
rena töihin tai mitä hyötyä opin-
noista olisi. Tähän asenneilmas-
ton muutokseen ovat tarttuneet 
myös yhteistyökumppanimme 
lastensuojelujärjestö PiDEE sekä 
Tirúan kunta, jotka järjestävät il-
takoulussa ilmaisia luku- ja kirjoi-
tustunteja, joihin monet kummi-
lasten vanhemmat osallistuvat.

pERINTEINEN LaSTEN LEIRI

Tammikuussa 2017 järjestettiin jälleen perinteinen 
lasten leiri. Leirille osallistui 220 lasta Campamento 
Lafkenche Lorcuran alueella Tirúassa. Leirillä ohjel-
masta vastaavat vapaaehtoiset. Leirillä on kolme ta-
soa: yhdellä lapset opiskelevat mapudungunin kiel-
tä, toisella tasolla EA-taitoja sekä kasviparannusta ja 
kolmannella kasvatetaan tietoutta mapuche-kulttuu-
rista. Kuljetuksesta leiripaikalle sekä ruokahuollosta 
vastaa Tirúan kunta. PiDEE kustantaa leirille hiukan 
kouluruokaa monipuolisempaa ruokaa. 

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

LapSEN OIKEUKSIEN  
KaRNEVaaLI

Marraskuussa Tirúassa vietettiin jo perinteeksi muo-
dostunutta Lasten päivän karnevaalia, joka on vuosien 
aikana muodostunut suureksi ja odotetuksi juhlaksi 
Tirúassa. Lapsen oikeuksien päivää vietetään pitkin 
viikkoa, juhla huipentuu karnevaaliin.

Tänä vuonna lapsen oikeuksien päivän teemana oli 
leikki, ja osallistujat olivat pukeutuneet teeman mu-
kaisesti värikkäisiin ja mielikuvituksellisiin asuihin. 
Lapsen oikeuksia tuotiin esiin mm. tanssien ja lau-
laen. Karnevaali päätyi puun luo, johon oli kirjattu 
kaikki lapsen oikeudet, jotka käytiin yhdessä läpi.

 Olemme saaneet tehdä 
pitkään lastensuojelutyötä 
Tirúassa. Ulkoministeriön 
rahoituksen päätyttyä työ 
jatkuu mm. vapaaehtoisten 
ja kunnan voimin. Myös 
kummitoiminta jatkuu.

 Toiminnanjohtaja  
Sari Nikula-Heino



LOmakEskUs PUkkiLaaN  tULi  
yLi 100 viLLASUKKAPAriA,  

kUN ViLLaVELhO/WOOLWizaRD  
JÄRJEsti ViLLasUkkakERÄYksEN

FaCEBOOkissa sYksYLLÄ 2017.
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VIESTINTÄ  ja MaRKKINOINTI
Parasta Lapsille -viestinnällä ja markkinoinnilla on 
kaksi päätavoitetta: varmistaa järjestön toiminnan 
onnistuminen ja puolustaa lasten ja lapsiperheiden 
asemaa yhteiskunnassa.

VIESTIMME VERKOSSa  
– SOME ON NÄyTEIKKUNaMME

Parasta Lapsille -markkinoinnissa tärkeintä on tavoit-
taa oikeat kohderyhmät, kehittää 
viestintää kohderyhmiä houkut-
televaksi ja viestiä elämänma-
kuisesti. viestimme tavoite on 
heijastaa iloista ja yhteisöllistä 
toimintaamme. verkkosivut ovat 
järjestön tärkein viestintäkanava. 
Siellä tiedotamme, sitä kautta 
lapset ja perheet hakevat toi-
mintaamme, sivuilla ilmoitamme 
auki olevat työ- ja vapaaehtois-
paikat ja sitä kautta myös moni 
ottaa yhteyttä meihin. 

Sosiaalisen median kautta houkuttelemme kävijöitä 
kotisivuille kerrytettävän tiedon ääreen. Tuotamme 
kanaviin tarkoituksenmukaisesti välillä sellaista ma-
teriaalia, jolla on potentiaalia levitä laajalle. Tällainen 
ns. tukiviestintä (esim. Facebook-kilpailut) edesaut-
taa myös omien markkinointiviestiemme leviämistä 
laajalle, kun siihen on tarve. Sosiaalisessa mediassa 
onnistuminen vaatii yhteistyötä ja vapaaehtoiset so-
melähettiläät ovatkin järjestöllemme todella tärkeitä.

TOIMINNaN MaRKKINOINTI

Leiritoiminnan markkinointi painottuu viikonloppu-
ryhmiä lukuun ottamatta tammi–toukokuuhun. Sa-
maan aikaan rekrytoimme 5–7 vapaaehtoista kaikille 
kesän 24 leireille. Sidosryhmämme (mm. sosiaalivi-
ranomaiset, oppilaitokset) ovat meille edelleen tärkei-
tä vapaaehtoisten ja lapsiperheiden tavoittamisessa. 
Tarvitsemme silti paljon myös muuta markkinointia 
tavoittaaksemme kohderyhmämme.

Houkutellaksemme toiminnasta kiinnostuneet yh-
teydenottokynnyksen yli on tärkeää, että viestimme 
toiminnasta sisältö edellä. Sisällöllistä viestinnän 
tekemistä vahvistaaksemme leirijohtajille hankittiin 
2017 kuvien ottamiseen soveltuvat älypuhelimet. 
vakiinnutimme vuoden aikana myös videon osaksi 
markkinointiviestintäämme. videot koostettiin vielä 
toiminnassa otetuista still-kuvista. Kuvallinen viestin-
tä on  oiva tuki mm. perhetoiminnan markkinoinnis-
sa, kun yhteistä vahvaa kieltä ei ole.

vapaaehtoistoiminnassa vuosi 2017 osoitti, että mei-
dän tarvitsee tavoittaa yhä laajempi joukko potentiaa-
lisia toiminnasta kiinnostuneita, jotta vapaaehtoisteh-
tävät saadaan täytettyä. yhä useampi yhteydenotto ei 
johda vapaaehtoisuuteen, mikä asettaa myös vapaa-
ehtoismarkkinoinnille haasteita ja kehittämispaineita.

Koska kohderyhmämme on heterogeeninen ja laaja, 
markkinointia on mahdollista kehittää jatkuvasti seg- 

mentoimalla kohderyhmää ja 
kohdentamalla mainontaa. Tähän 
uudet viestintävälineet taipuvat 
hyvin mm. maantieteellisesti.

UUDET KOTISIVUT 
pUKKILaLLE

Lomakeskus Pukkila sai uudet 
kotisivut alkusyksystä. Uusia si-
vuja on helppo päivittää tulevai-
suudessa myös lomakeskuksesta 
käsin. Lomakeskukselle perustet-
tiin lisäksi oma Facebook-sivu tu-

levaisuuden tarpeita silmällä pitäen.

SISÄINEN VIESTINTÄ

Laajasti sisäisen viestinnän voidaan nähdä käsittävän 
sekä hallinnon että vapaaehtoiset. Keskusjärjestö lä-
hettää postia paikallisosastoihin ja vapaaehtoiskirjeen 
kaikille rekisterissä oleville vapaaehtoisille muutaman 
kerran vuodessa. 

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

aNNa ÄÄNI LapSELLE

Parasta Lapsille ry osallistui keväällä Anna ääni lapselle 
-kuntavaalikampanjaan. Kampanjaa koordinoi Lasten-
suojelun Keskusliitto ja se keskittyi etenkin someen. 
Keskeinen teema kampanjassa oli lapsivaikutusten ar-
vioinnin vaatiminen osaksi kaikkea päätöksentekoa. 
Kampanjan materiaali ja kampanjan animaatiovide-
ot tavoittivat somekanavissa satojatuhansia ihmisiä.  

Kampanja kasvatti myös järjestömme näkyvyyttä: 
Facebook-sivumme sai kampanjan myötä lähes 500 
uutta seuraajaa, suurin osa näistä oli lapsiperheiden 
asioista kiinnostuneita kuntapolitiikkoja.

 Ihan lastenleirejä  
googlettamalla ja eri  
lähteitä selaamalla,  
ja sieltä sitten päädyin 
parastalapsille-sivustolle, 
josta en ollut koskaan  
edes kuullut aiemmin.

 Leirihakemuksessa  
”Mitä kautta kuulit meistä”



LOmakEskUs PUkkiLaN PitkÄaikaisEN 
EmÄNNÄN hELENa mÄkisEN  

ELÄkkEELLELÄhtöJUhLia  
ViEtEttiiN maaLiskUUssa.
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HaLLINTO
VaLTUUSTO 

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

valtuuston paikat määräytyvät paikallisosastojen jä-
senvelvoitteet suorittaneiden jäsenten määrän mu-
kaan. Pietarsaaren osastolla on kolme paikkaa ja muil-
la 1–2 paikkaa. valtuusto kokoontui sääntömääräisiin 
kokouksiin vuoden aikana kaksi kertaa lähes täydellä 
edustuksella. Syksyllä kokoontui uusi valtuusto ensim-
mäisen kerran ja valitsi järjestölle uuden hallituksen 
seuraavalle kaudelle sekä puheenjohtajan. 

Lisäksi valtuusto ja hallitus arvioivat vuoden aikana 
nykyistä strategiaa, suunnattiin katseita tulevaan ja 
pohjustettiin uuden strategian päivittämistä.  

HaLLITUS

Hallituksessa on kuusi varsinaista jäsentä sekä pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tämän lisäksi va-
rajäsenillä oli vuoden aikana mahdollisuus osallistua 
kokouksiin. Lisäksi valtuuston puheenjohtajalla oli läs-
näolo-oikeus kokouksissa. Hallitus kokoontui vuoden 
aikana kuusi kertaa keskimäärin kymmenen henkilön 
vahvuudella.

Tämä oli hallituksen kolmas työskentelyvuosi. vuonna 
2017 hallituksen asioissa painottui toiminnan kehit-
täminen, strategiatyöskentelyn aloittaminen, leirikes-
kusten remonttitarpeet, uusien toimintojen seuranta 
sekä henkilöstömuutokset.

Ossi Merisalo jätti puheenjohtajuuden kesken toista 
kauttaan vuoden 2017 alussa. varapuheenjohtaja 
Pirjo Sillman hoiti tehtävää, kunnes valtuusto valitsi 
kevätkokouksessaan uuden puheenjohtajan. Mirja 
Saarni aloitti puheenjohtajana kesäkuussa ja hänet 
valittiin puheenjohtajaksi myös seuraavalle kaudelle.

HENKILöKUNTa

Parasta Lapsille ry:n henkilökunta koostuu Helsingissä 
sijaitsevan toimiston työntekijöiden sekä lomakeskus-
ten henkilöstöstä. vakituisessa työsuhteessa järjes-
tössä työskentelee yhdeksän henkilöä. Lisäksi järjes-
tössä työskentelee useita määräaikaisia työntekijöitä 
toiminnan luonteesta johtuen.  Leirikeskus Koivuhaan 
ympärivuotisesta valvonnasta ja vuokrauksesta vas-
taavien henkilöiden työstä maksettiin korvaus.

Helsingin toimistolla työskentelee kolme toimin-
nan kehittäjää, viestintävastaava, toimistosihteeri, 
talouspäällikkö sekä toiminnanjohtaja. Henkilöstö- 
rakenne on kevyt. Määräaikaisten työntekijöiden, 
kuten leirijohtajien työnjohdollisena esimiehenä toi-
mivat kehittäjät. Lisäksi leirikeskuksen johtaja vastaa 
määräaikaisen henkilöstön toiminnallisesta johtami-
sesta.

Lomakeskus Pukkilan pitkäaikainen emäntä Helena 
Mäkelä eläköityi vuoden alussa yli kolmenkymmenen 
vuoden työuran jälkeen. Tehtävänkuvaa muutettiin ja 
lomakeskukseen palkattiin johtaja, jonka vastuulle tuli 
sekä myynti että emännän tehtävät. 

Lomakeskuksen uusi johtaja aloitti helmikuussa, mut-
ta irtisanoutui elämäntilanteen muututtua syksyllä. 
Tehtävä päätettiin täyttää vuoden lopulla määräai-
kaisesti tehtävänkuvan muutosten myötä.

Myös vapaaehtoistoiminnan kehittäjä irtisanoutui 
loppuvuodesta. Hallitus päätti arvioida ja rakentaa tä-
män tehtävänkuvan uusiksi ennen paikan täyttämistä 
vakituisella henkilöllä. Tehtävä täytettiin vuoden 2017 
lopulla määräaikaisesti.

TaLOUS: KOTIMaaN TOIMINTa

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

Järjestön muina tulonlähteinä olivat asiakasmaksut, 
leirikeskusten ulosmyyntituotot ja lahjoitukset. 

rAy:n yleisavustus 187 000 €
rAy:n kohdennettu avustus 336 000 €
Lasten Päivän Säätiön tuotto-osuus 540 000 €
Tradekan avustus 20 000 €

TaLOUS: aUTa MapUCHE-LaSTa

Auta mapuche-lasta -kampanja rahoitetaan ulkomi-
nisteriön kehitysyhteistyömäärärahojen siirretyllä 
avustuksella sekä omarahoitusosuudella.

Ulkoministeriön siirretty avustus 19 516 €
Kummiavustukset 20 583,00 €
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paRaSTa LapSILLE Ry

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

Järjestämme leiri- ja viikonlopputoimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. 
Kohderyhmäämme ovat pienituloiset ja maahanmuuttajaperheet.

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

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

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

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

Järjestön toiminta-ajatus ja arvot sitovat kaikkia toimintaan osallistuvia. 


