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1. VUODEN 2018 
ONNISTUMISIA
STRATEGIATYÖ VUONNA 2018 

Alkuvuodesta teimme strategiakyselyn asiakkaille, 
yhteistyökumppaneille, vapaaehtoisille, paikallis- 
yhdistyksille, hallitukselle ja valtuustolle. 

Kysely pohjautui edellisenä vuonna pidettyyn strategian 
starttipäivään, jossa tuplatii-
mi-menetelmän keinoin 
pohdittiin Parasta Lapsille 
-järjestön vahvuuksia, mah-
dollisuuksia ja unelmia. 

Syksyllä hallitus, valtuusto ja 
työntekijät kokoon- 
tuivat Tampereelle strate-
giapäivään pohtimaan 
arvoja, visiota ja missiota. 
Työn tuotoksia jatkettiin 
työryhmässä, joka koostui 
hallituksen ja valtuuston pu-
heenjohtajista, vapaaehtoi-
sista ja paikallisyhdistysten 
edustajista.  

Strategiaryhmä kokoontui 
vuonna 2018 kerran ja uusi 
tapaaminen sovittiin vuoden 
2019 alkuun. Strategialuon-
nos lähti kommenteille paikallisyhdistyksiin. Prosessin 
tässä vaiheessa arvoiksi kiteytyivät:  

Moninaisuus 

Luotettavuus,  

Yhteisöllisyys ja  

Kestävä kehitys.    

Arvot, visio ja missio työstetään loppuun alkuvuonna 
2019 ja esitys annetaan hallituksen sekä valtuuston 
hyväksyttäväksi. 

HANKERAHOITUSTA POPPOOLLE

Iloinen onnistuminen oli Poppoo-hankkeen saama 
STEA:n hankerahoitus vuosille 2018–2020. Poppoo- 
toiminnassa lähtökohtana oli monikulttuurinen va-
paa-ajantoiminta lapsiperheille Oulun alueella. 

Ryhdyimme auttamaan perheitä löytämään mielekästä 
toimintaa ja harrastuksia vapaa-ajalle. Perheet saivat 
tilaisuuksia tutustua toisiin perheisiin ja löysivät omaan 
arkeensa lisää voimavaroja ja mielekkyyttä vapaa-ajan- 
toiminnasta.     

PERHELEIRIKOKEILU  
VILPPULAN VANKILASSA

Halusimme viedä perhetoimintaa sinne, missä tarve 
on suuri ja erityinen, mutta perhe ei voi noin vain tulla 
toimintaamme. 

Menimme vankilaan. 
Kokeilimme perheleiriä 
Vilppulan vankilan kans-
sa syksyllä 2018. 

Vankeus koskettaa myös 
perheenjäseniä. Van-
geista 62 prosentilla on 
lapsia. Vapautuminen 
on iso elämänmuutos ja 
riskitilanne koko  
perheelle. 

Ehdonalaiseen vapau-
teen siirtyessä vangeille 
tehdään yksilöllinen 
suunnitelma. Vankien 
lapset ja puolisot jäävät 
usein vapauden suunnit-
telussa vähälle huomi-
olle, vaikka vapautumin-

en vaikuttaa suuresti myös perheeseen.

OPPILAITOSYHTEISTYÖTÄ 

Kilpailu vapaaehtoisista on koventunut. Meillä on suuri 
työ saada vapaaehtoisia mukaan toimintaamme. Vasta-
taksemme vapaaehtoisten tarpeisiin kehitimme oppilai-
tosyhteistyötä. Vuoden 2018 uusista vapaaehtoisista 
leiriohjaajista melkein puolet olikin opiskelijoita.  

Pitkäjänteinen yhteydenpito oppilaitoksiin palkittiin, 
ja saimme toimintaamme sitoutettua monta opin-
näytetyön tekijää, projektiopintoja ja työharjoittelua 
suorittavaa opiskelijaa Laureasta, Hamk:ista, TAMK:ista, 
Metropoliasta ja HUMAK:sta. 

Näe hyvä mussa -toiminta ja sen pedagoginen lähtö-
kohta innosti mukaan erityisesti sosiaali-, terveys- ja  
opetusalan opiskelijoita. 

Sari Nikula-Heino
toiminnanjohtaja
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LEIRILLÄ PUKKILASSA
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  2. AIKAA ILOLLE 
Aikaa ilolle -leireille osallistui vuoden aikana yli 500  
lasta ja nuorta. Leirejä järjestettiin 4–5 vuorokauden 
sekä viikonlopun (perjantaista sunnuntaihin) mittaisina. 

Lasten ja nuorten 4–5 vuorokauden yöleirejä järjes- 
tettiin Oulun seudun, Kainuun seudun, Pirkanmaan, 
Hämeenlinnan ja pääkaupunkiseudun lapsille, yhteensä 
14 kesäleiriä ja yksi talvilomaleiri. 

Pietarsaaressa paikallisyh-
distys järjesti neljän viikon 
päiväleirin arkipäivisin. 

Järjestimme 4 viikonlop-
putoiminnan ryhmää, 2 
pääkaupunkiseudun ja 2 
Pirkanmaan lapsille. Kukin 
ryhmä leireili 4 viikonlop-
puna. 

Leirejä oli vähemmän kuin 
edellisvuonna. Kotoran-
nassa järjestettiin kolmen 
leirin sijaan 2 eikä Karhulan 
osasto järjestänyt leiriä. 
Näin leirihakemustenkin 
määrä jäi edellisvuotta 
pienemmäksi. 

Yhteistyötä teimme 
Suomen Vapaa-ajan- 
kalastajien, Plan International Suomen sekä Rintama-
veteraaniliiton kanssa. 

Leirien ja viikonloppujen suunnittelua ohjasivat tavoit-
teet sekä lapsiryhmien ikätaso. Yhtenä tavoitteena oli 
mielekäs tekeminen. Eri vuodenaikojen suomat mah-
dollisuudet hyödynnettiin luonnossa ja pihapiirissä, 
sekä ohjatuissa toiminnoissa että ajanvietossa. Lapset 
ja nuoret saivat aktiivisesti vaikuttaa leirin ohjelmaan.  

Pelien ja leikkien avulla tuettiin ryhmäytymistä ja 
yhteisöllisyyttä. Näin ehkäistiin myös kiusaamista ja 
rasismia. Kiusaamisen vastainen suunnitelma toi ohjaa-
jille selkeyttä menettelytapoihin ja ohjaamiseen sekä 
työkaluja kiusaamiseen puuttumiseen. 

Lapsia kannustettiin vuorovaikutukseen muiden lasten 
ja aikuisten kanssa. Ystävyyssuhteiden muodostamista 
tuettiin ja leirien aikana monet saivat uusia ystäviä. 

Jokaisen lapsen kuulluksi tuleminen oli tärkeää. 
Leirivastaavat ja vapaaehtoiset loivat puitteet, joissa 

toteutuivat kuulluksi tulemista tukevat toimintatavat, 
mielekkäät ja turvalliset aktiviteetit, omaohjaajuus sekä 
lasten ja vapaaehtoisten vuorovaikutus. Tärkeää oli, 
että vapaaehtoisia ohjaajia oli leireillä riittävä määrä eli 
yksi ohjaaja kuutta lasta kohden. 

Jokaisella lasten leirillä oli yövalvoja takaamassa  
ohjaajille levon. 

Lapset olivat leireillä aktiivisina toimijoina, kertoivat 
toiveitaan ja mielipiteitään ja täyttivät kirjallisen palaut-
teen leirin viimeisenä päivänä. Lapset kokivat iloa ja 

osallisuutta ja loivat uusia 
ihmissuhteita. 

Positiiviset kokemukset 
lasten ja ohjaajien välisestä 
vuorovaikutuksesta ja kuul-
luksi tulemisesta vahvistivat 
vanhempien palautteiden 
mukaan myös lasten itsetun-
toa ja vuorovaikutustaitoja. 

Valtaosa vanhemmista koki, 
että leireillä oli vaikutus-
ta lapseen, muun muassa 
itsetunnon vahvistumisena, 
omatoimisuuden ja sosiaal-
isuuden lisääntymisenä 
sekä vuorovaikutustaitojen 
kehittymisenä. 

Monet vanhemmat olivat 
tyytyväisiä, että lapsi oli saanut uusia kaverisuhteita 
ja taukoa ja lomaa arkeen. Useat vanhemmat olivat 
kirjoittaneet palautteeseen netti- ja kännykkäpelaami-
seen tulleen tauon olleen hyödyllinen. Myös vanhem-
mat saivat vapaa-aikaa ja hengähdystauon samalla kun 
lapsella oli turvallista ja mielekästä tekemistä.  

Useassa hakemuksessa mainittiin, että leiri on ainoa 
arjen ylittävä asia, jonka perhe pystyy lapselle tar-
joamaan. Osallistujien vanhemmista 58 prosenttia 
ilmoitti olevansa yksinhuoltaja. 

Vaikka osallistujana oli lapsi, toiminnasta oli hyötyä 
koko perheelle. Lapsen loma leirillä merkitsi monelle 
vanhemmalle hengähdysaikaa ja lepoa itselle. Monella 
perheellä ei ole tukiverkostoa tai taloudellisia mah-
dollisuuksia järjestää tekemistä loma-ajaksi. Leiri- ja 
viikonlopputoiminnalla oli jaksamista vahvistava  
vaikutus. 

Parasta oli:

•	 leikit, kaverit, ohjaajat ja 

kaikki

•	 vesisota, kakkuralli, mark-

kinat, kaverit, yhteinen aika

•	 esitykset, lätyt, leirikaverit, 

huoneelaiset ja me

•	 Pullan paisto ja ystävystymi-

nen

•	 veneily, nuotioapulaisena 

olo, nukkuminen
Lasten palautteitta
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3. AIKAA YHDESSÄ
Perheleireillä oli noin 450 osallistujaa, joista noin  
kolmasosa aikuisia. Perheleirejä järjestettiin kesällä 
kahdella paikkakunnalla: 
Virroilla ja Raaseporissa, 
yhteensä yhdeksän 4–5 
vuorokauden leiriä. 

Perheleireille haki per-
heitä eri puolilta Suomea. 
Osallistuvat perheet olivat 
eri kieli- ja kulttuuritaustai-
sia ja he tulivat erilaisista 
elämäntilanteista. Mukana 
oli perheitä, joissa oli yksi 
vanhempi, taloudellinen  
tilanne oli tiukka tai 
tukiverkosto heikko. 

Viikonlopputoimintaa jär-
jestettiin kolmella paikkakunnalla yhteensä 
kolme ryhmää (ryhmän kesto 3–4 viikon-
loppua) pääkaupunkiseudun, Jyväskylän ja 
Lappeenrannan perheille.    

Leirillä on eri tavalla aikaa olla vuorovaiku-
tuksessa omien perheenjäsenten kanssa 
kuin arjessa. Perheleiri tarjoaa mah-
dollisuuden toimia myös toisten lasten 
ja vanhempien kanssa – toiminnassa on 
helppo tutustua. 

Monikulttuurisilla perheleireillä eritaustai-
set ja eriikäiset ihmiset saavat tilaisuuden 
kohdata. Yhdessä toisten perheiden kanssa 
puuhatessa lapset saivat  
kavereita ja van-
hemmat tutus- 
tuivat toisiin  
vanhempiin. 

Perheiden pitem-
pikestoinen 
yhdessäolo mah-
dollisti perheille 
tunteen ryhmään 
kuulumisesta.  Van-
hemmille toiminta 
tarjosi ilon hetkiä 
uusista kokemuk-
sista ja uusien 
taitojen oppimisesta, onnen tunteita oman lapsen 
pärjäämisestä muiden lasten joukossa ja iloa, kun lapsi 
on oppinut uusia asioita.   

Leirillä toiminnot seuraavat toisiaan ennakoitavassa 
rytmissä, mikä luo turvallisuuden tunnetta.  

Vanhempien omat toiminnalliset hetket tarjoavat 
mahdollisuuden tutustumiselle ja yhteenkuuluvuuden 

kokemukselle toisten vanhempien kanssa.  
Kun vanhemmat kokevat oman ohjelmansa 
positiivisena, heidän osallisuutensa kasvaa 
koko toiminnassa.      

Vanhemmille merkityksellistä oli aika ul-
kona: metsässä kävelyt, kalastus, soutami-
nen ja uiminen. Merkityksellistä oli myös 
kiireettömyys, rentoutuminen ja tutustumi-
nen muihin perheisiin. 

Kohderyhmäämme ovat pienituloiset ja 
maahanmuuttajataustaiset perheet. Vas-
taavaa perhetoimintaa ei järjestä mikään 
muu taho. Parasta Lapsille ry:n toiminnassa 

vapaaehtoiset ja leirivas-
taavat ovat läsnä koko 
leirin ajan järjestäen su-
unniteltua ja tavoitteellis-
ta toimintaa leiripäivien 
aikana. Perheillä on 
mahdollisuus toiminnan 
kautta syventää perheen 
yhteyttä ja tutustua toisi-
in perheisiin. 

Kysyimme vuonna 2018 
hakemuksessa: ”Onko 
perhe ollut aiemmin 
Parasta Lapsille tai  
RAY:n tukemassa  
toiminnassa?” 

Kyllä-vastauksen kertoneista perheistä osa on ollut 
muilla tuetuilla perhelomilla. Perhetoimintaan osallis-
tui perheitä, joiden lapsia oli ollut lasten kesäleirillä 
tai viikonloppuleirillä. Lasten ja perheiden toiminnan 
ristiinmarkkinointi tuotti tulosta.  

Myös yhteistyökumppanit ohjaavat perheitä mu-
kaan sen mukaan, kuinka ne määrittelevät perheiden 
saaman hyödyn. Näin mukaan tulee myös jo aiemmin 
toiminnassa olleita perheitä. 

Perheiden keskuudessa Parasta Lapsille -toiminta  
koettiin merkitykselliseksi. Saimme mainintoja  
vuosien takaisista osallistujista, esimerkiksi yksi per-
he kertoi olleensa järjestön leirillä Tammivalkamassa 
vuonna 1990. 

 Moni vanhempi kokee, että sai levättyä, rentoutui, on 
kuin uusi ihminen. 

”Yhteinen tekeminen  

ilman arjen kuvioita,  
pystyin  

keskittymään vain  

lapsiin ja mieli  
rauhoittui  

olennaiseen.” 

Leirivanhemman palaute

”Kokonaisuus hyvä.  

Sopivasti vapaata ja  

ohjattua toimintaa. Kiva 

kun on vanhemmille  

omiakin juttuja  

sekä lapsille.”

Leirivanhemman palaute

”Kun arki on  

raskasta, tällainen  

auttaa.  
Nyt jaksaa elää  

paremmin.”
Leirivanhemman palaute
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VAPAAEHTOINEN SAI LAPSEN 
REPPUSELKÄÄN AIKAA ILOLLE 
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4. VAPAAEHTOIS- 
TOIMINTA
Parasta Lapsille -vapaaehtoisia yhdistää halu toimia  
lasten ja perheiden parissa. Järjestöllemme on tärkeää, 
että vapaaehtoiset ovat vastuullisia ja luotettavia  
aikuisia. 

Strategiakyselyssä vapaaehtoiset näkivät järjestömme 
erilaisuutta kunnioittavana, lapsilähtöisenä ja moni-
kulttuurisena. Vapaaehtoisia motivoi halu auttaa ja olla 
tarpeellinen, kuulua yhteisöön 
ja olla ohjaajatiimin jäsen. 

RIITTÄVÄSTI OHJAAJIA 

Leiri- ja viikonlopputoimin-
nan ryhmiin valittiin kuhunkin 
4–7 ohjaajaa. Noin puolet 
oli ohjaajina ensikertalaisia. 
Moni vapaaehtoinen osallistui 
useammalle leirille.  Riittävä 
vapaaehtoisten leiriohjaajien 
määrä on edellytys onnis-
tuneille lasten ja perheiden 
leireille.  

”Ei ollut pulaa, mutta 
tekemistä riitti.” 

Suurin osa vapaaehtoisista piti ohjaajien määrää 
leireillä sopivana, noin kolmasosa koki ohjaajia olleen 
liian vähän.  

KOKEMUSTA JA TUORETTA OSAAMISTA

Leirien sujumisen kannalta leiriohjaajatiimissä hyvä olla 
sekä uusia että kokeneita ohjaajia.  

”Uudet eivät heti tietäneet käytäntei-
tä mutta hyvin pääsivät mukaan. Ol-
isi hyvä olla edes yksi vanha ohjaaja 
mukana niin hyväksi havaitut rutiinit 

siirtyisi seuraaville. ” 

Koska lapset ja perheet ovat erilaisia, on arvokasta, 
että myös vapaaehtoisjoukkomme koostuu erilaisista 
ihmisistä. Toivoisimme mukaan hieman enemmän 
miesohjaajia, heidän osuutensa on viime vuodet ollut 
noin viidennes.  

Kerroimme vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista 
sähköisissä kanavissa, tilaisuuksissa ja tapahtumis-
sa. Kiinnostuneet kutsuttiin leiriohjaajakoulutukseen 
pääasiassa puhelinhaastattelujen perusteella. Uusien 

leiriohjaajien lopulliset pestit vahvistettiin koulutuksen 
jälkeen. 

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Suosittelemme vapaaehtoisillemme vähintään yhteen 
lisäkoulutukseen osallistumista vuosittain.  

Lisäkoulutukset avattiin myös ulkopuolisille. Suurinta 
kiinnostusta herättivät Haastavat kasvatustilanteet ja 
ryhmänohjaus -koulutus, mutta ulkopuolisia osallistujia 
oli vuonna vain 2018 muutamia.  

 Vapaaehtoisten osallistuminen koulutuksiin on viime 
vuosina ollut melko vähäistä, vai-
kka ohjaajat niitä toivovat. Koulu-
tuskyselyn mukaan osallistumista  
estää ajan tai paikan sopimatto-
muus, työ- tai muut kiireet. Vain 
muutama koki koulutusten teemat 
itselleen tarpeettomiksi. 

TUKEMINEN JA  
MOTIVOINTI

Leirikausien päätteeksi järjestimme 
kiitostilaisuuksia. Kiittämisen, 
yhteishengen luomisen ja virkisty-
misen lisäksi tilaisuudet toimivat 
myös arvioinnin ja kehittämisen 
paikkoina. 

Leirin aikana vapaaehtoisten leiriohjaajien tärkein tuki 
on leirivastaava sekä yhteishenki muiden leirivapaae-
htoisten kanssa. 

Leiriohjaajana toimiminen oli monille palkitsevaa jo 
sinänsä. “Elämyksiä, hyvää ruokaa, osaamisen iloa ja 
yhteisöllisyyttä.”

“Oli hienoa kohdata perheet ja viettää 
tämä viikko heidän kanssaan.”

Leiri antoi myös toivottua kokemusta ja osaamista opin-
toja tai työelämää varten.

“Opin paljon itsestäni ja koen, että  
kehitin itseäni myös ammatillisesti.”

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN 

Seuraamme vapaaehtoisten tuntien kertymistä ja 
koulutuksiin osallistumista. Osoitamme osaamisen ja 
kokemuksen pyydettäessä todistuksin. Vuoden 2018 
tavoitteena oli ottaa käyttöön sähköiset osaamismerkit, 
mutta luovuimme tästä, koska se olisi ollut ainakin osin 
päällekkäinen nykyisen rekisterin kanssa. 

“Uskomattoman hyvin  

yhteen hiileen  

puhaltamista. Toisen  

kannustaminen ja  

kuunteleminen.  

Kehuja annettiin.  

Avoimuus ja luottamus.”

Vapaaehtoisen palaute
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Puistopoppoissa pääsimme tapaaman alueiden per-
heitä ja kertomaan järjestön ja hankkeen toiminnas-
ta. Puistotapaamisten myötä syksyn toimintaan tuli 
mukaan kymmenen perhettä.  Elokuussa perheille 
järjestettiin perhepiknikpäivä Koivuhaassa. Päivä oli 
yhteisöllinen, toiminnallinen ja saimme siitä erittäin 
hyvää palautetta. 

YHTEISTYÖTÄ
Syksyllä aloitimme yhteistyössä 
Haukiputaan paikallisosaston, 
Plan Suomi -lähettiläiden, Oulun 
Plan -vapaaehtoisten ja Suomen 
Punaisen Ristin Oulun piirin kans-
sa yhteistyössä Iltakylätoiminnan. 

Perheille mahdollistettiin 
kohtaamispaikka, jossa pääsee 
tutustumaan toisiin perheisiin. 
Samalla perheille jaettiin tietoa 
hankkeen toiminnasta sekä  
perheiden vapaa-ajan- 
mahdollisuuksista Oulussa.  

Poppoo-toiminnassa merkittävää 
on ollut perheiden tutustuminen 
Oulun alueella jo olemassa olevi-
in vapaa-ajantoimintoihin ja -har-

rastuksiin.   Erityisesti Oulun maahanmuuttajapalvelut 
on ohjannut perheitä toimintaan. 

Harrastusmah-
dollisuuksien ja 
mielekkään va-
paa-ajan tekemis-
en löytäminen on 
perheille tärkeää 
kotoutumisen 
tukemiseksi. 

Vapaa-ajan toimin-
ta antaa luonnollis-
en mahdollisuuden 
tutustua toisiin 
lapsiin, nuoriin ja 
perheisiin ja se 
edesauttaa maa-
hanmuuttajien 
integroitumista 
suomalaiseen 

yhteiskuntaan. 

5.POPPOO-HANKE
Poppoo-toiminnan vuosi 2018 on ollut merkittävästi 
yhteistyöverkostojen ja kumppanuuksien kartoittamista 
ja niihin tutustumista. 

Tutustumalla järjestöjen, kuntatoimijoiden, hankkeiden 
ja oppilaitosten mahdollisiin yhteistyökumppaneihin 
saatiin paitsi näkyvyyttä  
järjestölle, löydettiin myös 
hankkeen toiminnalle  
mahdollisia yhteistyö- 
kumppaneita.  Haukiputaan 
paikallisosasto oli alusta 
alkaen mukana hankkeen 
toiminnassa.  

 KOHTAAMISIA

Poppoo-toimintaan osallistui 
44 perhettä 12 eri  
kieliryhmästä.  Perheissä 60 
oli aikuista ja 93 lasta.   
Erilaisia toimintainfoja, ta-
paamisia, tutustumis- 
käyntejä ja kohtaamisia on 
ollut vuoden aikana 47. 

Toiminnassa oli mukana 32 vapaaehtoista, joista noin 
puolet oli aktiivisia. Yksittäisillä toimintakerroilla 
mukana on ollut keskimäärin 4–6 vapaae-
htoista.  

 TAPAHTUMIA

Poppoo-hanke ja vapaaehtoiset osallis-
tuivat Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Leik-
kipäivään, Toivon agenda 2030 ja Mah-
dollisuuksien tori, sekä Lasten oikeuksien 
päivä -tapahtumiin.  

Tapahtumissa pääsimme kertomaan jär-
jestöstä, hankkeesta ja vapaaehtoisuudesta 
perheille, vapaaehtoisille, vapaaehtoisto-
imijoille ja mahdollisille yhteistyö- 
kumppaneille.  

Hankkeen vapaaehtoisten ja                                      
Haukiputaan paikallisosaston yhteistyönä 
järjestettiin puistopoppoo-kohtaamisia 
perheille.  Viikoittain tutustuimme Oulun alueen eri 
puistoihin, joissa vapaaehtoiset pelasivat ja leikkivät 
yhdessä perheiden kanssa. 
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MAJANRAKENTAJAT  
TYÖN TOUHUSSA 
VIIKONLOPPULEIRILLÄ HAUHOLLA
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6. KEHITÄMME 
UUTTA 
NÄE HYVÄ MUSSA -TOIMINTA 

Syksyllä 2017 pilotoitu lasten viikonloppuryhmätoi-
minta sai jatkorahoituksen Kuluttajaosuustoiminnan 
säätiöltä. Sen turvin palkkasimme 
järjestöön hankekoordinaattorin, 
syvensimme toiminnan sisältöjä ja 
laajensimme toimintaa Hämeenlin-
nasta Riihimäelle.  

Kaksi Näe hyvä mussa -viikonlop-
puleirikokonaisuutta alkoi elokuus-
sa 2018.  Hauhon Lomakeskukseen 
osallistujat tulivat Riihimäeltä ja 
Lomakeskus Pukkilaan Hämeen-
linnasta. Lapset ohjattiin mukaan 
kaupunkien lapsi- ja perhepalve-
luiden sekä lastensuojelun kautta. 
Kohderyhmänä oli 9–13-vuotiaat 
lapset ja heidän nuoremmat yli 
7-vuotiaaat sisaruksensa. Toimint-
aan osallistuminen oli perheille maksutonta. 

Ryhmät käynnistyivät perheiden yhteisellä tapaamisel-
la, lasten leiriviikonloppuja oli yhteensä viisi, kerran 
kuussa joulukuulle 2018 asti, jonka jälkeen oli perhei-
den päätöstapaaminen. Jokaiselle leirille otettiin 25 
lasta, osallistujia oli 18–25 leiriviikonloppua kohden.  

Kullakin leirillä oli kaksi palkattua työntekijää, leirijohta-
ja ja pedagogi, sekä 4 vapaaehtoista ohjaajaa. Molem-
missa ryhmissä yksi ohjaajista oli viimeisen vuoden 
sosionomiopiskelija.  

Toiminnan koordinaattori sekä leirijohtaja olivat van-
hempien suostumuksella koko leirin ajan säännöllisesti 
yhteydessä lasten ja perhepalveluiden työntekijöihin. 
Kunnista osoitettiin tähän yhteyshenkilöt. Leirijohtaja 
pystyi näin viemään tietoja lapsista eteenpäin ja tar-
joamaan perheille oikeanlaista tukea.  

Jokaisen leiriviikonlopun jälkeen leirijohtaja, pedagogi 
sekä vapaaehtoiset ohjaajat kävivät läpi menneen leirin 
asiat ja suunnittelivat seuraavaa siten, että kokonaisuus 
perustuu lasten tarpeisiin ja tukee pedagogisten tavoit-
teiden saavuttamista. 

Näe hyvä mussa -toiminta tarjoaa myös vapaaehtoiselle 
enemmän ja erilaista haastetta sekä oppimisen mah-
dollisuuksia kuin muun leiritoiminnan vapaaehtoisuus. 

Toiminta vastasi perheiden tarpeita ja odotuksia. Tästä 
kertoi perheiden hyvä sitoutuminen: lapset osallistui-
vat hyvin leiriviikonloppuihin. Vanhempien palautteen 
mukaan lapsen osallistuminen toimintaan antoi heille 
lisää voimavaroja ja mieliala koheni. Vanhemmat olivat 
tyytyväisiä vanhemmuuteen saamaansa tukeen (kes-
kiarvo 4.2, asteikolla 1–5). Vertaistukea koki saneensa 
vain noin 20 prosenttia vanhemmista. Tämä on odo-
tetun kaltainen tulos pääasiassa lapsille suunnatusta 

toiminnasta.  

Syksyllä 2018 suunniteltiin Näe 
hyvä mussa -leiritoiminnan 
rinnalle kokoontuvia lasten ja 
vanhempien ryhmiä. Ne lisäävät 
vapaaehtoistoiminnan mah-
dollisuuksia myös paikallisy-
hdistyksissä. Toiminta alkaa 
keväällä 2019. 

PERHELEIRIPILOT-
TI VILPPULAN 
VANKILAAN 
Toteutimme yhteistyössä Vilppu-

lan vankilan kanssa onnistuneen perheleiripilotin mar-
raskuussa 2018. Vangit perheineen saapuivat Vilppulan 
vankilan alueelle ensimmäisen leiripäivän aamuna. 
Parasta Lapsille toi leirille sisällön vanhempainryhmille 
sekä lasten toimintaan. Vilppulan vankilan järjestämänä 
mukana oli perhetoiminnan ohjaaja sekä kaksi vankein-
hoitolaitoksen sosiaaliohjaajaa.  

Asiakkailta saadun palautteen, työntekijöiden ja oman 
kokemuksen perusteella perheleiri oli erittäin onnis-
tunut. Leirillä oli mukava tunnelma niin työntekijöillä 
kuin asiakkaillakin. Palavereita ja työntekijöiden välistä 
kommunikaatiota oli riittävästi koko leirin ajan ja ko-
imme moniammatillisen osaamisen olevan äärimmäis-
en tärkeää kyseisessä ympäristössä: näin perheet saivat 
mahdollisimman kattavasti tarvitsemaansa tukea. 
Yhteistyö Vilppulan vankilan kanssa koettiin tärkeäksi 
ja Parasta Lapsille järjestön antamaa osaamista perhei-
den vuorovaikutuksen ja jaksamisen tueksi toivotaan 
jatkossakin. 

Vankien perheiden ja lasten kanssa työskentely lisää 
heidän hyvinvointiaan ja turvallisuuden tunnettaan ja 
ehkäisee heikon vanhemmuuden ylisukupolvista peri-
ytymistä. Perheen merkityksen vahvistaminen on myös 
vangin kannalta merkittävä tekijä takaisin yhteiskun-
taan sijoittumisessa.  

”Näe hyvä mussa  

-toiminta onkin  

kiinnostava  

mahdollisuus heille, jotka 

kaipaavat  

enemmän analysointia 

lapsen kehityksestä,  

pedagogiikasta ja 

ohjaamisesta.” 
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KISSANPENTU KÄVI 
KYLÄSSÄ HILPERIN 

PÄIVÄLEIRILLÄ
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7. PAIKALLIS- 
TOIMINTA  
Parasta Lapsille ry:llä on 10 jäsenyhdistystä. Parasta 
Lapsille ry:n paikallisyhdistysten toiminta järjestetään 
pääosin vapaaehtoisvoimin. Palkattuja ohjaajia on 
muun muassa Pietarsaaressa ja Pateniemessä kaupunk-
ien avustuksella. 

Jäsenmäärä paikallisosastoissa on kohtalaisen pieni, 
mutta tästä huolimatta aktiivit järjestävät monenlaista 
toimintaa lapsille ja perheille. 

Jokainen paikallisosasto on erilainen ja toiminta lähtee 
oman paikkakunnan tarpeista sekä vapaaehtoisten vah-
vuuksista. Joillakin paikkakunnilla toiminta on hyvinkin 
vakiintunutta, toisaalla innostutaan satunnaisesti 
järjestämään jokin tapahtuma tai osallistutaan muiden 
tapahtumiin. Toimintamuotoja on monia! 

 LEIRITOIMINTAA 

Parasta Lapsille Tamper-
een osasto haki ja sai 
keväällä 2018 STEA:lta 
pienjärjestöavustuksen 
maahanmuuttajan-
uorille tarkoitetun leirin 
järjestämiseen. Leirin 
kohderyhmänä olivat 
Tampereella asuvat nu-
oret, jotka ovat saapun-
eet Suomeen alaikäisinä 
turvapaikanhakijoina 
ilman huoltajaa. Nuoret 
ovat Tampereen kau-
pungin sosiaalitoimen 
Satakieli-nimisen palve-
luyksikön asiakkaana. 

Leirille osallistui 20 
poikaa. Leiri tarjosi heille virkistystä, keskinäistä vertais-
tukea ja kannustavan ilmapiirin.  

Lisäksi Tampereen osasto järjesti kolme päiväleiriä 
Hervannan Venlantuvalla alakouluikäisille.  

Pietarsaaren osasto järjesti perinteisen neljän viikon 
päiväleirin kesäkuussa 6–10-vuotiaille Hilperin leiri- 
keskuksessa. Leirieläimet, lampaat, kani kissanpennut 
ja koirakaverit ilostuttivat. 

Lappeenrannan osaston vapaaehtoiset olivat 
ohjaamassa perheiden viikonloppuryhmää, joka 
kokoontui viikonloppuleirille Lankaniemen leirikeskuk-
seen syksyllä 2018 

KERHOJA JA VARAINHANKINTARYHMIÄ 

Ryhmätoimintaa, kuten erilaisia kerhoja, järjestetään 
Lappeenrannassa, Tampereella ja Pateniemessä.  

Jokaisella ryhmällä on erityispiirteensä ja toiminta voi 
olla suunnattu eri-ikäisille lapsille. Esimerkiksi Lap-
peenrannan osasto järjesti perhekerhon Konnunsuon 
vastaanottokeskuksessa.  Pateniemen kerho on alle 
kouluikäisille, Tampereella leikitetään vauvoja ja tou-
hutaan koululaisten kanssa. 

Lappeenrannalla ja Pietarsaarella on omat käsityö- 
ryhmät, jolla ne hankkivat varoja. 

NÄKYVYYTTÄ TAPAHTUMILLA 

Osastot järjestävät erilaisia tapahtumia lapsiperheille. 
Jotkut näistä ovat jo perinteikkäitä kuten Hilperin avo-
imet ovat Pietarsaaressa.  

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

Kajaanin osasto järjesti STEA:lta 
saamallaan pienjärjestöavustuksel-
la retken Ranua Zoo -eläinpuistoon. 
Tutustuminen villiin arktiseen luontoon 
ilostutti monta lapsiperhettä! 

Lasten oikeuksien viikkoon ja päivään 
liittyviä tapahtumia järjestivät 
Haukiputaan, Karhulan, Lappeen-
rannan ja Tampereen osasto. Moni 
tapahtuma toteutui kauppakeskuksissa 
yhdessä muiden järjestöjen kanssa. 
Ohjelmistoissa oli kasvomaalausta, 
kankaanpainantaa, jaettiin ilmapalloja 
ja muuta mukavaa! 

Haukiputaan osasto järjesti lasten 
tapahtumia Leirikeskus Koivuhaassa 
kesän leirikauden ulkopuolella, muun 
muassa hirvittävän hauskan Hallow-

een-tapahtuman kauhumuotinäytöksineen!  

OSASTOJEN TUKI 

Paikallisosastojen kehittämisryhmä kokoontui kahdesti 
vuoden aikana. Alkuvuonna talouspäällikkö neuvoi 
kunta- ja STEA-hakemusten laatimisessa ja keräysluvan 
hakemisessa ja antoi talouden neuvoja. 

Vuoden toisessa tapaamisessa teemana oli Luetaan 
yhdessä -verkoston tapaaminen. 

Toimistolla luotiin paikallisyhdistyksiä varten mallisään-
nöt, joita ne voivat hyödyntää päivittäessään  
sääntöjään. 

Ryhdyimme pyytämään  

vapaaehtoisilta luvan  

yhteystietojen luovuttamiseen 

paikallisyhdistykselle. Tämä 

helpottaa vapaaehtois- 

tehtävien laajemman  

tarjoamisen ja tuo kontakteja  

paikallisosastoille.
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LEIRIKESKUSTEN TALOUS 
ON KOHENTUNUT 
ULOSMYYNNIN ANSIOSTA

JÄRVINÄKYMÄ 
PUKKILAN PARVEKKEELTA



17

8.LOMAKESKUKSET  
PUKKILA  

Lomakeskus Pukkila sijaitsee Helvetinjärven 
kansallispuiston tuntumassa ja sen toiminnassa 
hyödynnetään luontoympäristöä. Lomakeskus Pukkila 
on järjestön omassa käytössä koulujen loma-aikoina 
sekä viikonloppuina. Lisäksi Pukkilassa on järjestetty 
1980-luvun alusta 
leirikoulutoimintaa.  

Pukkilan leirikoulut 
ovat seikkailu- ja 
eräpainotteisia. 
Leirikoulut pohjaavat 
seikkailukasvatuksen 
ja ryhmäyttämisen 
ideaan ja toiminnassa 
hyödynnetään 
kansallispuiston 
mahdollisuuksia. 

Helvetinjärvelle voi 
lähteä melonta-, 
patikointi- ja yöretkelle. 
Keskuksen alueella voi 
huuhtoa kultaa, ampua 
jousella sekä laskeutua seinää pitkin. Pihan kodassa voi 
myös yöpyä. 

Pukkilaa vuokrataan juhliin 
ja tilaisuuksiin. Tarjoukset 
räätälöidään jokaiselle ryhmälle 
toiveiden mukaan. Pukkilasta 
on mahdollista tilata pelkkä 
majoitus, täysihoito tai 
ohjelmallisia päiväpaketteja. 

Pukkilan muita käyttäjiä ovat 
järjestöt, yhdistykset ja yritykset. 
Lomakeskus Pukkilaan on 
suunniteltu uuden rantasaunan 
rakentamista. Sen totutus siirtyy 
vuosille 2019–20. Tarkoitus 
on tehdä leiriläisten käyttöön 
soveltuva uusi rakennus vanhan 
saunarakennuksen paikalle. 

Parasta Lapsille ry sai NBO-New Business Office Oy:ltä 
500 euron joululahjoituksen. Sillä hankittiin Pukkilaan 
temppurata, johon kuuluu liikunnallista toimintaa 
elävöittäviä erilaisia tasapainolautoja, jumppamattoja, 
aitoja, ja askelmia. 

KOIVUHAKA 

Leirikeskus Koivuhaka on 1980-luvun alussa 
järjestölle hankittu idyllinen leirikeskus Haukiputaan 
Halosenniemessä. Leirikeskus on järjestön omassa 
leirikäytössä kesäaikaan arkisin. Kesäviikonloppuisin 
sekä keväällä ja syksyllä leirikeskusta vuokrataan 
esimerkiksi häitä ja muita juhlia ja tilaisuuksia varten. 

Leirikeskus Koivuhaka on käytössä touko–lokakuussa. 
Poppoo-hanke ja Haukiputaan osasto ovat 

tuoneet tiloihin eloa kesäkauden 
ulkopuolellakin, esimerkiksi 
marraskuussa järjestettiin iloinen 
Halloweenjuhla. 

HENKILÖKUNTA 

Pukkilassa työskentelee 
ympärivuotisesti lomakeskuksen 
johtaja ja toinen henkilö osa-aikaisena. 
Leirikoulu- ja leiriajalle palkataan 
lisäksi kausityöntekijöitä. Siistijöitä, 
keittiötyöntekijöitä, leirikouluohjaajia 
ja talonmies.  

Koivuhakaan palkataan kesäkaudelle 
keittiö- ja siivoushenkilökunta 
sekä talonmies. Koivuhaan 
ympärivuotisesta valvonnasta ja 
myynnistä vastaa Koivuhaan osa-

aikainen vastuuhenkilö. 

ULOSMYYNTI  

Sekä Pukkila että Koivuhaka 
ovat parantaneet tulostaan 
suunnitelmallisen 
ulosmyynnin ansiosta. 
Tapahtumavuokraus 
on kaiken aikaa 
vähentynyt, mutta 
yhteistyökumppanuuksilla 
olemme saaneet 
ennustettavaa toimintaa 
keskuksiin silloin, kun emme 
niitä itse käytä. 

Muun muassa 
Lastensuojelujärjestö Lasten 

kesä ry järjestää Perhe edellä puuhun -leirejään 
Pukkilassa ja Koivuhaassa. Poppoo-hanke ja Näe hyvä 
mussa -hanke ovat kasvattaneet omaa käyttöä.
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LUMIKUVIA
NÄE HYVÄ MUSSA 

-LEIRILLÄ PUKKILASSA
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9. VIESTINTÄ JA 
MARKKINOINTI  
TAVOITE JA TARKOITUS 

Parasta Lapsille -viestintä ja markkinointi tavoittaa 
ja aktivoi lapsiperheitä ja vapaaehtoisia mukaan 
toimintaan. Lisäksi se vahvistaa heikommassa asemassa 
olevien lasten ja perheiden ääntä yhteiskunnassa.  

KOHDERYHMÄT JA SISÄLLÖT 

Haluamme saada mukaan maahanmuuttajaperheitä 
sekä pienituloisia lapsiperheitä. Vapaaehtoisten 
rekrytointia kohdennamme opiskelijoihin ja ”muihin”, 
esimerkiksi aktiivisiin, mielekästä tekemistä kaipaaviin 
eläkeläisiin.   

Kohderyhmät ovat laajoja ja heillä on hyvin erilaisia 
tarpeita. Siksi etsimme kaiken aikaa uusia kanavia ja 
varioimme sisältöjä. Tähän digitaaliset viestintävälineet 
sopivat hyvin. 

Toimintamme on iloista, palkitsevaa ja positiivista. 
Kerromme siitä ja myös näytämme sen. Todelliset 
tarinat, kuvat ja sitaatit vaikuttavat. Saamme 
materiaalia suoraan leireiltä ja jaamme sitä eri tavoin 
eri kanavissa. 

Viestimme suoraan leireiltä Instagram-
kanavassa ja blogeissa. Näin teemme toimintaa 
tunnetuksi, herätämme kiinnostusta ja 
ohjaamme ottamaan yhteyttä: ilmoittautumaan 
leiriläiseksi tai vapaaehtoiseksi. Kuvamateriaalin 
laadun parantamiseksi hankimme käyttöömme 
järjestelmäkameran kesäkuussa. 

Tuotamme markkinointiainestoa paikallisosastojen 
tarpeisiin: julisteita, esitteitä ja Facebook-mainoksia. 

Olemme osa yhteiskuntaa. Tuomme esiin tahtomme 
puolustaa heikommassa asemassa olevien lasten ja 
lapsiperheiden asemaa omilla kirjoituksilla esimerkiksi 
blogissa sekä jakamalla materiaalia muilta lapsi- ja 
perhejärjestöiltä sekä journalistisesta mediasta. 
Kuulumme lasten oikeuksien viestintäverkostoon.  

KANAVAT JA RESURSSIT 

Suurin osa lasten leireille osallistujista on 
löytänyt mukaan suoraan nettisivuiltamme tai 
hakusanamainonnan avustamana. Aiemmin 
osallistuneiden henkilökohtainen muistuttelu 

sähköpostitse tuo myös hyvin osallistujia. 
Sosiaalitoimistot ja koulut toivat meille leiriläisiä, 
mutta myös Facebook auttaa tavoittamaan nekin 
lapsiperheet, jotka eivät vielä ole muun avun tai tuen 
piirissä ja joille leirit voivat olla suuri tuki jaksamiseen. 

Järjestössämme on iso joukko ihmisiä, jotka ovat 
vieneet viestejämme eteenpäin omilla kasvoillaan. 
Työntekijä- ja vapaaehtoislähettiläät ovat 
mahdollistaneet Facebookin kasvun yhdeksi järjestön 
tärkeimmistä markkinointikanavista.  

Olemme markkinoineet vapaaehtoistoimintaa suoraan 
oppilaistoksiin ja oppilaskuntiin. Oppilaitokset ovat 
meille edelleen ylivoimaisesti tärkein yksittäinen 
uusien vapaaehtoisten rekrytointiväylä, joskin 
samaan aikaan moni löytää toimintaamme etsiessään 
vapaaehtoistehtäviä itse verkosta, esimerkiksi Googlen 
kautta. Tavoitamme kiinnostuneita hyvin, mutta 
meidän on myös vakuutettava heidät toimintamme 
mielekkyydestä.  

Kesällä muutimme vapaaehtoispostin sähköiseksi 
uutiskirjeeksi, mikä mahdollistaa kirjeiden vastaanoton 
seuraamisen järjestelmän raporteista. 

Joulukuussa teimme varainhankintaa varten videoita ja 
avasimme Facebook-keräysmahdollisuuden. 

Viestinnän vanhat rajat ovat paljolti kadonneet. On yhä 
vaikeampaa vetää rajaa esimerkiksi sisäisen ja ulkoisen 
viestinnän tai eri julkisuuskenttien välille. Tarvitaan 
kumppanuuksia ja yhteistyötä. Jokainen meistä on 
yhteisömme viestijä ja lähettiläs. Viestintä kuuluu 
kaikkien työhön. 

Olemme käyttäneet leiri- ja vapaaehtoismarkkinointiin 
vain maksuttomia kanavia, lisäksi meillä on 
käytössämme AdGrants, jolla saamme mainontaa 
Googlen verkkomarkkinointipalvelussa Google Adsissa

SEURANTA 

Facebookissa saimme vuoden aikana 383 uutta 
seuraajaa. Määrä oli vuoden lopussa 3 686. Joukko 
on 85-prosenttisesti naisvaltainen ja vahvasti 
helsinkiläinen.  Heitä on 30,5 prosenttia, tamperelaisia 
10 ja oululaisia 8,4 prosenttia. 

Instagramissa meillä oli 1 365 seuraajaa vuonna 2018.  
Heistä naisia on 85 prosenttia ja helsinkiläisiä 37, 
oululaisia 10 ja tamperelaisia 8 prosenttia. Seuraajat 
olivat leiriläisiä, vapaaehtoisia, muita järjestöjä. 
Viestimme myös yhdessä muiden järjestöjen kanssa. 
Twitter-seuraajia oli vuoden lopussa 2 522. 
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10. AUTA 
MAPUCHE-LASTA 
2018  
KUMMITOIMINTA  

Auta mapuche-lasta -kampanja käynnistyi Tirúassa 
Chilessä vuonna 2007. Ulkoministeriön myöntämällä 
kolmivuotisella rahoituksella turvattiin kampanjan 
jatkuminen vuoden 2016 loppuun asti. 

Vaikka hanke päättyi vuoden 2016 lopussa, 
kummitoimintaa jatketaan nykyisten kummilasten 
kanssa. Vuona 2018 oli voimassa 41 kummisopimusta. 

Parasta lapsille ja PIDEE:n yhteistyö jatkuu, siten 
että pidee vastaa kummiavustusten toimittamisesta 
perheille ja lapsille. PIDEE toimittaa vuosittain 
todistuksen lasten opintojen etenemisestä, jonka 
Parasta Lapsille toimittaa edelleen kummeille.  

Kummitoiminta on jatkunut jo pitkän ja monet 
kummilapset ovat jo ammattiopintojensa 
loppupuolella. Ensimmäinen kummilapsi Eduardo 
Albornoz on valmistunut kaupalliseksi insinööriksi 
USACH:sta (Santiago de Chilen yliopistosta).  
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PARASTA LAPSILLE 
-TOIMISTO MALMILLA
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11. HALLINTO JA 
TALOUS 
VALTUUSTO  

Parasta Lapsille ry:n ylin päättävä elin on 
paikallisyhdistysten jäsenistä koostuva 
kolmivuotiskaudeksi valittu valtuusto. Valtuuston 
varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen 
ovat paikallisosastojen valitsemia henkilöitä.  

Valtuuston paikat määräytyvät paikallisosastojen 
jäsenvelvoitteet suorittaneiden jäsenten määrän 
mukaan siten, että paikkoja on 1 alkavaa 50 jäsentä 
kohden. Pietarsaaren osastolla on kaksi paikkaa ja 
muilla 1 paikka. Valtuusto kokoontui vuoden aikana 
kerran. 

Valtuusto päätti huhtikuussa vuoden 2018 
jäsenmaksuista. Varsinaisen jäsenen maksu on 50 
euroa. Kannattajajäsenmaksu yhteisöjäsenelle on 100 
euroa ja yksityishenkilölle 30 euroa. 7 osastoa maksoi 
jäsenmaksun vuonna 2018. 

HALLITUS  

Hallituksessa on kuusi varsinaista jäsentä 
puheenjohtaja mukaan lukien sekä kolme 
yleisvarajäsentä. Lisäksi valtuuston puheenjohtajalla oli 
läsnäolo-oikeus kokouksissa. Hallitus kokoontui vuoden 
aikana 8 kertaa pitkälti täysimääräisenä. 

Tämä oli hallituksen ensimmäinen työskentelyvuosi. 
Mirja Saarni aloitti puheenjohtajana vuoden 2017 
kesäkuussa ja hänet valittiin puheenjohtajaksi myös 
seuraavalle kaudelle. Uusi hallitus aloitti toimintansa 
maaliskuussa.  

Hallitus hyväksyi vuonna 2018 uuden 
turvallisuusohjeen. Vapaaehtoistoimintaa järjestävillä 
yhteisöillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus 
tarkistaa vapaaehtoisten rikostausta. Hallitus 
linjasi, että tulemme vaatimaan jokaiselta Parasta 
Lapsille -toimintaan tulevalta vapaaehtoiselta 
rikostaustaotteen. 

Hallitus määritteli myös kaikkien työntekijöiden 
toimenkuvat. Vapaaehtoistoiminnan kehittäjän 
vakanssi muuttui järjestöpäällikön toimeksi. Tähän 
valittiin kesällä Merja Kaivolainen. Myös uusi 
vapaaehtoistoiminnan suunnittelijan toimenkuva 
perustettiin. 

HENKILÖKUNTA  

Parasta Lapsille ry:llä on henkilökuntaa Helsingissä 
sijaitsevassa toimistossa sekä lomakeskuksissa. 
Vakituisessa työsuhteessa järjestössä työskentelee 
yhdeksän henkilöä. Lisäksi järjestössä työskentelee 
useita määräaikaisia työntekijöitä toiminnan 
kausiluonteen takia.  Leirikeskus Koivuhaan 
ympärivuotisesta valvonnasta ja vuokrauksesta 
vastaavien henkilöiden työstä maksettiin korvaus. 

Helsingin toimistolla työskenteli vuoden 2018 lopussa 
kolme toiminnan kehittäjää, vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori, viestintävastaava, toimistosihteeri, 
talouspäällikkö, järjestöpäällikkö sekä 
toiminnanjohtaja. 

Viestintävastaava ja talouspäällikkö vaihtuivat kesällä, 
myös uuteen vakanssiin valittu järjestöpäällikkö 
on uusi työntekijä.  Henkilöstörakenne on kevyt. 
Määräaikaisten työntekijöiden, kuten leirijohtajien 
työnjohdollisena esimiehenä toimivat kehittäjät. 
Lisäksi leirikeskuksen johtaja vastaa määräaikaisen 
henkilöstön toiminnallisesta johtamisesta. 

TALOUS: KOTIMAAN TOIMINTA 

Järjestön talous perustui Lasten Päivän Säätiön ja 
Veikkauksen avustuksiin. Muina tulonlähteinä olivat 
asiakasmaksut, leirikeskusten ulosmyyntituotot ja 
lahjoitukset. 

• STEA yleisavustus 189 000 € 

• STEA kohdennettu avustus 444 000 € 

• Lasten Päivän Säätiön tuotto-osuus 540 000 € 

• Kunta- ja muu yhteistyökumppanirahoitukset:  

• Hämeenlinna 15 000 € 

• Riihimäki 44 080 € 

• Pihlaja perhehoitoyksikkö Hyvinkää 38 860 € 

• Tradekan avustus 37 000 € 

TALOUS: AUTA MAPUCHE-LASTA 

Auta mapuche-lasta -kampanja rahoitetaan 
kummiavustuksilla. 

• Kummiavustukset 20 228 € 
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12. PARASTA LAPSILLE RY 
Parasta Lapsille ry on 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. 
Vahvistamme lapsiperheiden arjessa jaksamista: järjestämme lapsille, nuorille ja 
lapsiperheille leirejä – aikaa ilolle ja yhdessäololle.  

Kohderyhmäämme ovat pienituloiset ja maahanmuuttajaperheet. 

Parasta Lapsille ry 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 perustuu pääosin Lasten Päivän Säätiön ja Veikkauksen 
avustuksiin.  

Järjestön toiminta-ajatus ja arvot sitovat kaikkia toimintaan osallistuvia. 

PARASTA 
LAPSILLE


