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HYVINVOINTIA 
TUKEVAA VAPAA-AJAN 
TOIMINTAA  
KORONAVUONNA 2020
Parasta Lapsille ry järjesti hyvinvointia tukevaa ja  
sosiaalisesti vahvistavaa vapaa-ajantoimintaa lapsille, 
nuorille ja lapsiperheille.  

Koronaepidemia muutti vuonna 2020 toimintaedellytyk-
siämme. Vuoden oli tarkoitus olla järjestömme 75-vuotis-
juhlavuosi iloisine kohtaamisineen ja tapahtumineen. Ne 
oli peruttava. Juhlimme, kun se on taas turvallista. 

Keväällä toiminta oli tauolla ja henkilöstö lomautettuina.

 Halusimme kuitenkin palata toimint-

aan mahdollisimman pian ja teimme 

digiloikan: kehitimme verkkoleirit  

fyysisten leirien vaihtoehdoksi. 
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Myös koulutukset ja suunnittelutapaamiset siirsimme 
turvallisesti verkkoon.  

Kesällä saimme toteutettua lasten leirit ja sopeutimme 
toimintaamme siten, että joitakin perheleirejä muutettiin 
lasten leireiksi. 

Kohderyhmiämme ovat pienituloiset ja maahanmuutta-
jataustaiset perheet. Juuri he kärsivät koronarajoituksista 
eniten: asumisen ahtaus, etäkoulu ja tapaamisten  
rajoitukset kuormittivat. Toimintamme tarjosi  
koronavuonnakin aikaa ilolle, leikille ja huolettomalle 
yhdessäololle. Vahvistimme myös perheiden yhteen-
kuuluvuuden tunnetta ja arjessa jaksamista ja loimme 
tilaisuuksia vertaistuelle.  

Vapaaehtoiset leiriohjaajat mahdollistivat leirit sekä 
viikonlopputoiminnan, kun taas pääsimme toimintaa 
toteuttamaan.   

LEIRILÄISET JA VAPAAEHTOISET

PARASTA 
LAPSILLE 
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VAPAAEHTOISUUS
Leiritoiminnan tavoitteiden saavuttaminen ja leirien jär-
jestäminen turvallisesti vaatii tavallisesti vuosittain noin 
200 vapaaehtoista. Koronavuonna heitä oli 90. 

Ohjaajien riittävä määrä, huolellinen valinta, perusteel-
linen ja laadukas koulutus sekä toiminnanaikainen ohjaus 
varmistavat toiminnan laadun ja vapaaehtoisten moti-
vaation.

Tavoitimme riittävän määrän moninaisia vapaaehtoisuu- 
desta kiinnostuneita. Aiemmin ohjaajana toimineita hou-
kuteltiin mukaan toimintaan vapaaehtoispostin (5 kertaa 
vuodessa), sähköpostin, somen sekä henkilökohtaisten 
pyyntöjen avulla.  

Leiritoimintaa järjestettiin turvallisesti ja laadukkaasti.
Leirien ohjaajamitoitus toteutui. 

• Lasten leireillä oli 1 ohjaaja 6:ta tai 5:tä lasta kohden 
lapsiryhmän iän mukaan. 

• Perheleireillä oli 1 ohjaaja leirivastaavat mukaan 
lukien 2–3 perhettä kohden perheiden koon ja lasten 
iän mukaan. 

“Ohjaajat olivat ystävällisiä ja  

kannustavia. Leirillä oli hyvää  

ulkoilu ja ohjelman joustavuus ja kun 

sai positiivista palautetta ja  

tsemppausta vanhemmuuteen,  

vaikka lapsi haastoi.”

Koulutukset ovat vapaaehtoisille maksuttomia. 2 lähikou-
lutusta peruuntui. Järjestimme 8 verkkokoulutusta. 

Lisäkoulutuksia järjestimme 5. Aiheina oli: Minä ohjaa-
jana, luontolähtöisyys perhetoiminnassa, sukupuolisen-
sitiivisyys ja myönteinen tunnistaminen. Palautteessa 
lisäkoulutusten koettiin tukevan ohjaajana toimimista. 
Lisäkoulutuksia peruuntui 6. 

PAIKALLISYHDISTYSTEN  
TUKEMINEN
Ylläpidimme yhteyttä paikallisyhdistyksiin etäyhteyksin 
järjestetyillä puheenjohtajapäivillä ja yhdistyspostilla. 
Paikallisyhdistystoiminnan kehittämistyöryhmä kokoon-
tui etäyhteyksin 2 kertaa. Edistimme hyvien käytäntöjen 
jakamista ja vuoropuhelun lisääntymistä kaikkien Parasta 
Lapsille -järjestössä toimivien tahojen välillä.

Haimme rahoitusta yhdistyskoordinaattorin palkkaamista 
varten, mutta emme saaneet sitä.

Tuimme paikallisyhdistysten itsenäistä markkinointia 
tuottamalla materiaaleja julisteita, esitteitä, kutsuja ja 
somemainoksia varten.  

KOULUTUKSET

vanhemmista piti vapaaehtoisia ohjaajia ystävällisinä ja 
he suosittelisivat leiriä muillekin perheille.

98 %
 vapaaehtoisista kokee peruskoulutuksen antaneen 
valmiudet ohjaajana toimimiseen.

85 %
86 % vapaaehtoisista koki oman 

työskentelynsä leireillä sujuneen 
hyvin tai erittäin hyvin. 

83 % mielestä toiminta vahvistaa 
yhteisöllisyyttä. 

82 % koki itsensä tarpeelliseksi. 

82 % koki, että häneen luotetaan. 

81 % vapaaehtoisista koki oppineensa 
uutta  

81 %  haluaa toimia vapaaehtoisena 
jatkossakin. 

80 % vapaaehtoisista koki saaneensa 
myönteistä palautetta. 

80 % vapaaehtoisista koki, että toimin-
nasta vastaavat arvostavat vapaae-
htoistyötä  

80 % mielestä vapaaehtoistoiminta oli 
vaikuttanut myönteisesti omaan 
elämään.

76 %  mielestä osallistujat arvostavat 
vapaaehtoistyötä. 

71 %  vapaaehtoisista koki kuuluneensa 
itselleen tärkeään yhteisöön.  
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Koronatilanteen vuoksi peruimme kesän 13 perheleiriä, 
keskeytimme kevään perheiden viikonlopputoiminnan ja 
peruimme syksyllä yhden perheryhmän viimeisen viikon-
loppuleirin. 

Vastaavasti lisäsimme viikonlopputoimintaa syksyn  
kahdella uudella ryhmällä.

Järjestimme talvileirin, joululeirin, ja kuusi perheiden 
viikonlopputoiminnan ryhmää.

LAPSET JA PERHEET
Toimintamme tarjoaa iloa, monipuolista ja mielekästä 
tekemistä sekä mahdollisuuden oppia ja kokeilla uut-
ta. Se mahdollistaa irtioton arjesta ja onnistumisen 
kokemuksia turvallisessa ympäristössä. 

Osallistujat saavat osallistua ohjelman suunnitteluun ja 
toteutukseen. Yhdessäololla ja yhdessä tekemisellä vah-
vistetaan ryhmään kuulumisen tunnetta ja lievennetään 
arjessa koettua yksinäisyyttä.

Toimintaa oli 7–15-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä 
lapsiperheille, joissa lapset olivat 0–16-vuotiaita. Valit-
simme osallistujat hakemuksiin kirjatuilla taloudellisilla 
perusteilla, joita täydensivät sosiaaliset ja terveydelliset 
seikat.

AIKAA ILOLLE 
Lasten ja nuorten toiminaan osallistui vuoden 2020  
aikana 489 lasta.

Yli 50 % vanhemmista oli huomannut, että lapsi oli  
toiminnan aikana oppinut uusia asioita.

Korona muutti myös meidän suunnitelmiamme.  
Peruimme lasten kesäleirit kesäkuulta, vaihdoimme  
perheleirejä lasten leireiksi ja jatkoimme leirikautta 
elokuussa viikolla. Keväällä jouduimme keskeyttämään 
viikonloppuryhmien toiminnan ja toteutimme syksyn 
viimeisen viikonloppuleirin verkossa.

Järjestimme lapsille ja nuorille talvileirin, 10 kesäleiriä, 
syylomaleirin ja kuusi viikonloppuryhmää.

”Minut teki iloiseksi, kun muut  

puhuivat minulle ja  

huomioivat minua.”

AIKAA YHDESSÄ 
Perhetoiminnassa mukana oli 60 perhettä, joista van-
hempia 79 ja lapsia 121.

Toiminta tarjosi vertaistukea ja 89 % vanhemmista koki 
saaneensa keskustella muiden perheiden kanssa.

“Yhdessä oleminen ja tekeminen.  

Se, että pääsi pois kotoa, lomalle  

lasten kanssa :)”

• lapsista ja nuorista oli saanut toiminnan aikana uusia 
kavereita. Heidän mielestään ohjaajat olivat olleet 
kivoja ja kuuntelevia. 

• perheistä kertoi, että perheiden aikuiset olivat tu-
tustuneet toisiin aikuisiin ja perheiden lapset olivat 
saaneet uusia kavereita. Leiriohjelma oli koettu 
mielekkääksi ja perheet suosittelisivat leiritoimintaa 
myös muille perheille.

80 %



8 9

Elämään Säätiön kanssa rakennettu Näe hyvä mussa 
-toiminnan menetelmä ja vahvistettiin ohjaajien pedago-
gista osaamista, positiivista pedagogiikkaa sekä ohjaa-
jatiimien työskentelyä.

Perheiden tarve toiminnalle oli niin suuri, että koronas-
ta huolimatta perumisia ei juuri tullut, poikkeuksena 
muutama perhe, joissa oli riskiryhmäläisiä. 

Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Koulutus 
Elämään Säätiö, Lastensuojelun keskusliitto ja HAMK 
sekä Riihimäen, Hämeenlinnan, Tampereen ja Oulun 
kaupungit. Hankkeen rahoittaa Veikkaus.  

HANKKEET
NÄE HYVÄ MUSSA 
Näe hyvä mussa -hankkeen (2019–2021) kohderyhmää 
ovat kriisiytymisuhassa tai tuen tarpeessa olevat lapsi- 
perheet. Elämässä voi tulla hetkiä, kun oma tukiverkko 
ei riitä kannattelemaan ja silloin pienikin apu on merkit-
tävää.

Hanke tarjosi 2020 Hämeenlinnan, Riihimäen,  
Tampereen ja Oulun lapsille viikonloppuleirejä perheiden 
arjessa jaksamisen tueksi.  

Toimintaan osallistui neljässä kunnassa yhteensä 90 lasta 
sekä keväällä että syksyllä. 

Ryhmät kokoontuivat kahtena viikonloppuna keväällä 
2020, maaliskuusta toiminta keskeytettiin koronaepi-
demian vuoksi. Huhtikuussa rakensimme verkkoleirikoko-
naisuudet korvaamaan leirejä. Niitä ohjasivat järjestön  
2 työntekijää sekä 12 vapaaehtoista leiriohjaajaa.

Syksyllä käynnistimme leirit normaalisti, mutta koro-
natilanteen vuoksi siirsimme kaikki joulukuun leirit ja 
perheiden päätöstapaamiset verkkoon Oulua lukuun 
ottamatta. 

“Kaikin puolin arvostettavaa ja 

loistavaa toimintaa, joka tukee erittäin 

hyvin perhettämme haasteellisessa ja 

raskaassa tilanteessa.  

Lapset ovat tykänneet kovasti  

ja jopa vanhin on  

innostunut leiriläinen lopulta.  

Lämmittää äidin mieltä, että pojat  

saavat itsestään ja muista hyviä 

kokemuksia ja saavat tuntea olonsa 

tärkeäksi ja merkitykselliseksi  

omana itsenään.  

Mieli on kiitollinen.”

Leiriohjaajat, leirijohtaja ja leiripedagogi osallistuivat 
perehdytysviikonloppuun Pukkilan lomakeskukseen 
keväällä ja syksyllä. Tiimeille perehdytettiin Koulutus 

87 %  vanhemmista sai lisää voimavaroja

83 % lapsen mieliala kohentui

80 % lapsista löysi uusia ystäviä

79 % itsetunto ja sosiaaliset taidot  
vahvistuivat

71 % hyvän näkeminen vahvistui  
perheessä

41 % vanhemman ja lapsen suhde  
parantui

PERHEET SAIVAT VOIMAVAROJA 
JA TUKEA ARJEN HALLINTAAN. 

POPPOO
Monikulttuurista perhetoimintaa järjestänyt  
Poppoo-hanke päättyi. Vuonna 2020 mukana oli 45 per-
hettä, joissa oli 72 aikuista ja 114 lasta. 

Yhteisöllisyyttä, kohtaamista ja vertaistukea. Toiminta 
muotoutui perheiden toiveiden mukaan. Toiveita olivat 
retket, leirit, iltakylät, tiedon jakaminen, harraste- ja 
vapaa-ajantoiminnan ohjaus.

• Järjestimme koronaohjeet huomioiden iltakylätoi-
mintaa, metsäretkiä, päiväretkiä Leirikeskus Koivu-
hakaan, eläinpuistoretken, musapajatoimintaa ja 
syyslomaleirin. 

• Jaoimme aktiivisesti tietoa Oulun alueen harrasteista 
ja vapaa-ajantoiminnasta. 

• Pääsimme tekemään muutamia tutustumiskäynte-
jä harrasteisiin ja perheet saivat henkilökohtaista 
ohjausta. 

Koronarajoitukset vähensivät toimintaa. Silti kykenimme 
järjestämään perheille mahdollisuuksia kohtaamiseen, 
iloiseen yhdessä oloon ja vertaistuen saamiseen. Erilai-
sia kohtaamisia perheiden kanssa oli vuoden aikana 33 
kertaa.

Toimintaa ei juuri tarvinnut markkinoida, sillä se koettiin 
perheiden parissa niin tärkeäksi, että sana kiiri perheeltä 
toiselle. 

Vapaaehtoisia oli mukana 15, joista 5 oli uusia. Vapaae-
htoisia kohdattiin 34 kertaa.

Merkillepantavaa oli  

musapajatoiminnan  

käynnistyminen. 

Poppoo-hanke sai Oulun normaalikoulun yläkoulun op-
pilaskunnan hallitukselta rahalahjoituksen vuoden 2019 
lopussa. Lahjoituksella hankittiin rytmisoittimia. 2020 
vuoden alusta aloitettiin yhteistyö Oulu Tempo Sisteman 
kanssa ja käynnistettiin musapajatoiminta Merikosken 
päiväkodilla. 

Oulu Tempo Sisteman kautta saatiin osaavat musiikki-
pedagogit ohjaamaan ja järjestön vapaaehtoiset toimivat 
musapajassa apuohjaajina. Merikosken päiväkodilta 
saatiin maksuttomat tilat. 

Kevään toiminta tyrehtyi aloitukseen, mutta syksyllä 
päästiin musapajailemaan 9 kertaa. Muspajatoiminta 
jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Monikulttuurisen perhetoiminnan  

jatkuvuus koettiin tärkeäksi hankkeen 

päättymisen jälkeen. 

Sitä toteuttamaan löysimme uusia monikulttuurisesta 
perhetoiminnasta innostuneita vapaaehtoisia toimijoita. 
Perustettiin Parasta Lapsille Oulun alueen yhdistys ry. 

Yhdistyksen tavoitteena on saada perheet mukaan aktii-
visiksi toimijoiksi suunnittelemaan ja toteuttamaan per-
hetoimintaa. Yhdistyksen perustaminen on merkittävää 
perhelähtöisyyden ja yhteisöllisyyden toteuttamiseksi 
monikulttuurisessa perhetoiminnassa jatkossakin.
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AUTA MAPUCHE-LASTA
Auta mapuche-lasta -toimintaa rahoitetaan kummien 
tuella ja Auta mapuhe-lasta -lahjoitusvaroilla Tirúassa, 
Chilessä. Tuimme vaikeissa olosuhteissa elävien lasten 
koulunkäyntiä ja työ on ollut vaikuttavaa, sillä monet 
lapsista ovat voineet jatkaa koulunkäyntiä jopa peruskou-
lun jälkeen. Jatkamme toimintaa nykyisten kummilasten 
koulun loppuunsaattamiseksi, uusia kummilapsia emme 
enää ota.

KUMMITOIMINTA
Suomalaiset kummit ovat mahdollistaneet monelle 
lapselle koulunkäynnin myös peruskoulun jälkeen. 
Monelle perheelle kummituki on elintärkeä. Kummi-
lasten koulunkäynnin turvaamisen ja luotettavuuden 
lisäämiseksi yhteistyötä tehdään PIDEE-järjestön kanssa.

 Kerran vuodessa pyydämme PIDEE:ltä raportin toimit-
tamisesta, jossa jokaisen lapsen koulunkäynnin edisty-
minen on selvitetty ja raportin laadinnasta maksetaan 
korvaus PIDEE:lle. 

 

Koronatilanne Chilessä oli hurja.

Lahjoitimme 3 000 euroa hengityssuojainten ja muiden 
suojavarusteiden hankintaan Tirúan kaupungissa. Varus-
teet menivät niille terveydenhuollon työntekijöille, jotka 
hoitavat mapucheyhteisön jäseniä.

Apua on meiltä anonut yhteistyöjärjestömme PIDEE ja 
se menee suoraan paikalliselle sairaalalle, El Centro de 
Salud Familiar de Tirúa:lle.

TOIMINTAYMPÄRISTÖT
OMAT LEIRIKESKUKSET  
Toiminta perustui omaan toimintaan, kaikki ulosmyynti 
Lomakeskus Pukkilassa ja Koivuhaan leirikeskuksessape-
ruuntui koronan takia. 

Pukkilan rantasauna valmistui. Rakentaminen ajoittui 
onnekkaasti siten, että se ei haitannut toimintaa. Uudes-
sa rakennuksessa on sauna- ja takkahuonetilat. Kestävä 
kehitys on huomioitu siten, että saunan vesi lämpiää 
aurinkoenergialla.

TOIMINTA MUUALLA
Kesällä toimimme vain omissa keskuksissa koronan takia. 
Syksyllä toimintaa järjestettiin myös Hauhon lomakeskuk-
sessa, Onnelassa ja Kisakeskuksessa.

VIESTINTÄ
Toiminnan edellytys on onnistunut kohderyhmän tavoit-
tava viestintä ja markkinointi. Tärkein mittari viestinnän 
onnistumiselle on toiminnan onnistuminen. 

Osa toiminnasta jouduttiin perumaan koronan takia, 
mutta toteutuneilla leireillä hakijoita jäi myös jonoon. 

Viestinnän kohderyhmiä ovat pienituloiset ja maahan-
muuttajataustaiset lapsiperheet, nykyiset ja rekrytoitavat 
vapaaehtoiset sekä kausityöntekijät sekä lasten ja perhei-
den parissa toimivat järjestöt ja viranomaiset. Lisäksi 
paikallisyhdistykset, media, rahoittajat ja lahjoittajat.

Tunnemme kohderyhmien tarpeet ja vastasimme nii-
hin. Olemme käyttäneet yhteistyökumppaneita apuna: 
opiskelijoita tavoitimme oppilaitoksista, lapsiperheitä 
mm. sosiaalityöntekijöiden ja koulujen välityksellä.

 Viestimme kaikesta toiminnastamme monikanavais-
esti: kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjein 
sekä graafisina tuotoksina. Osa viestintämme sisällöistä 
koskee lasten ja lapsiperheiden aseman puolustamista 
yhteiskunnassa. Olemme osa Lapsen oikeuksien  
viestintäverkostoa.

TALOUS JA HALLINTO
KOKOONTUMISKERRAT
Hallitus kokoontui 16 kertaa. Kokouksista 2 oli lähikok-
ouksia, muut toteutettiin etäyhteyksin.

Valtuusto kokoontui 25.4. etänä, jolloin se valitsi uuden 
hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
hallituksen. Valtuusto kokoontui myös marraskuussa val-
itsemaan uuden hallituksen jäsenen tehtävästä kieltäy-
tyneen tilalle.

TALOUDEN LUVUT
Lasten Päivän Säätiö: 60 000
STEA:
Ay 1 Yleisavustuksena avustuksen saajan yleis- 
hyödylliseen toimintaan 192 402 € 
Ak 2 Lasten lomatoimintaan sekä valtakunnalliseen  
lasten ja perheiden toimintaan 492 300 €
Ak 5931 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin   
14 500 € 
C 6451 Kriisitilanteiden ehkäisyyn lapsiperheissä ja  
erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeen leiritoiminnalla  
(Näe hyvä mussa -hanke 2019–2021) 188 000 € 
C 4550 Lapsiperheiden osallisuutta lisäävään vapaaehto-
isten ohjaamaan vertaisryhmätoimintaan (Poppoo-toi-
minta 2018–2020) 76 000 € 

26,6

73,4

Miehet Naiset

VERKKOSIVUILLA KÄVIJÖIDEN 
SUUPUOLIJAKAUMA 

HAKIJOITA TAVOITE
1037 lasta lasten leireille 669

614 aikuista perheleireille 267

1003 lasta perheleirille 393
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Parasta Lapsille ry on 1945 perustettu valtakunnal-
linen lastensuojelujärjestö. Vahvistamme lapsiperhei-
den arjessa jaksamista: järjestämme lapsille, nuorille 
ja lapsiperheille leirejä – aikaa ilolle ja yhdessäololle.  
Kohderyhmäämme ovat pienituloiset ja maahanmuutta-
japerheet. 

Parasta Lapsille ry koostuu keskusjärjestöstä sekä noin 
kymmenestä paikallisyhdistyksestä ja toimintaryhmästä. 
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, vuosittain toimin-
nassamme on noin 200 vapaaehtoista. Toiminnan rahoi-
tus perustuu pääosin Lasten Päivän Säätiön ja  
Veikkauksen avustuksiin.  

Parasta Lapsille ry tekee yhteistyötä muiden lasten ja 
perheiden parissa toimivien järjestöjen, viranomaista-
hojen ja oppilaitosten kanssa sekä osallistuu kansainväli-
seen avustustoimintaan. 

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

Järjestön toiminta-ajatus ja arvot sitovat kaikkia  
toimintaan osallistuvia.  

PARASTA LAPSILLE RY


