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 HYVINVOINTIA 
TUKEVAA VAPAA-AJAN 
TOIMINTAA KORO-
NAVUONNA 2 
Parasta Lapsille ry järjesti hyvinvointia tukevaa ja sosiaal-
isesti vahvistavaa vapaa-ajantoimintaa lapsille, nuorille ja 
lapsiperheille.  

Joukkomme uusiutui vuoden alussa kahdella vapaaehto-
istoiminnan koordinaattorilla ja yhdellä lasten, nuorten ja 
perheiden toiminnan koordinaattorilla.  
Uutena perustettiin talousassistentin tehtävä, talous-
päällikön osa-aikaisuutta täydentämään. Uudet henkilöt 
toivat mukanaan uusia mahdollisuuksia, dynaamisuutta 
ja raikkaita näkökulmia. 

Pandemia haastoi edelleen. Koordinaattorit tekivät 
toimintaan ja kohderyhmiin muutoksia nopealla aikatau-
lulla rajoitusten vuoksi ja lisäsivät markkinointia ja tukea 
leirivastaaville sekä vapaaehtoisille. 

Etäyhteyksin toteutettua tukea voitiin tarjota paljon 
ja yhteydet mahdollistivat uudenlaisen kohtaamisen. 
Fyysisen kohtaamisen rinnalle on kehittynyt uusi tapa 
kohdata etäyhteyksin, joka tulee jäämään jollain tavalla 
uuteen arkeemme. 

Keväällä ja kesän alussa sopeutimme toimintaamme 

koronarajoituksiin ja korvasimme perheiden toimintaa 
lasten toiminnalla. Perheiden toimintaan olikin noin kol-
minkertainen määrä hakijoita leiripaikkoihin nähden.  

 Syksyllä laajensimme toimintamme myös Rovaniemelle, 
jossa alkoi lasten viikonloppuryhmä Palojärven leirike-
skuksessa. 

Arvoamme toimia kestävän kehityksen mukaisesti 
tarkastelemme eri näkökulmista, joista yhtenä suhde 
luontoon. Saimme hankeavustuksella toimintaamme 
luontopainotteisen toiminnan suunnittelijan. Syntyi 
Metsämatka-niminen ohjelmapaketti, joka vie leiriläiset 
sekä paikallisyhdistysten toiminnassa mukana olevat 
tutustumaan lähiluontoon ja metsän aarteisiin. Luonto-
suhdetta synnytetään pienin askelin, leikkien, tutkien, 
ihmetellen.  

Ilmoittauduimme mukaan Ylen Hyvin sanottu -hank-
keeseen. Sen tavoitteena on edistää hyvää keskusteluku-
lttuuria. Järjestimme 2 foorumia pohtimaan, kuinka 
tuomme rakentavan keskustelukulttuurin leireille ja kaik-
keen omaan toimintaamme. Pyysimme ja saimme tuek-
semme Hyvin sanottu –kummeiksi liikennepuistokon-
staapelit Maltin ja Valtin sekä tubettajasisarukset Sofian 
ja Elinan. Olemme saaneet kummeilta materiaaleja ja 
heidän on tarkoitus myös omissa kanavissaan tuoda esiin 
hyvän keskustelukulttuurin näkymistä ja vahvistamista.

Myös muita yhteistyön muotoja kokeiltiin, esimerkiksi 
Koikkela Kustannus loi Parasta Lapsille -tuotepaketit  
verkkokauppaansa. 
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VAPAAEHTOISUUS 
Vapaaehtoisten antama aika ja osaaminen leiriohjaajina 
mahdollistaa lapsille ja perheille iloa, yhteisöllisyyttä, 
mielekästä tekemistä, nähdyksi ja kohdatuksi tulemista. 
Vapaaehtoisten rooli leirien laadukkaalle ja turvalliselle 
toteutumiselle on merkittävä.  

Ohjaajapaikkoja on vuosittain keskimäärin 210. Vuonna 
2021 paikkoja oli 202 ja täytimme niistä 199. Leireille 
osallistui 132 yksittäistä ohjaajaa. Ohjaajien sitoutunei-
suutta kuvastaa, että 41 henkilöä osallistui kahteen, 
kolmeen, neljään tai useampaan leirikokonaisuuteen.  

Rekrytointiprosessiin osallistui 259 henkilöä, joista 
hieman yli puolen matka jatkui leirille asti. Suurin osa 
rekrytoinnin jälkeisistä peruuntumisista tapahtui ennen 
peruskoulutusta ja leirikautta. Ne johtuivat pääosin muu-
toksista työssä, opinnoissa tai muissa elämäntilanteissa. 
Myös sairastumisia sattui. Osa jäi pois yhteisen keskus-
telun jälkeen, jolloin todettiin, että toiminnan tarpeet ja 
vapaaehtoisen resurssit eivät kohtaa. 

Pandemia-aika toi mukanaan paljon sijaisrekrytoinnin 
tarvetta ja äkillisiä muutoksia tiimien kokoonpanoihin. 
Tavoitteemme leirien ohjaajamitoituksesta täyttyi joitak-
in yksittäisiä leirejä lukuun ottamatta. Lasten leireillä oli 1 
ohjaaja 6:ta tai 5:tä lasta kohden ja perhetoiminnassa 1 
ohjaaja keskimäärin 2–3 perhettä kohden. Leirivastaavat 
lasketaan mukaan ohjaajalukuun. 

Koska etäyhteydet mahdollistavat tapaamiset paikasta 
riippumatta, kokeilimme vapaaehtoisille vertaistuellisten 
iltakahvitilaisuuksien järjestämistä verkossa. Osallistujia 
oli niukasti, joten suurta tarvetta tällaisille tapaamisille ei 
ilmeisesti ollut. Toisaalta etäyhteyksin järjestetyistä pe-
ruskoulutuksista saatiin erittäin hyvää palautetta, vaikka 
kuuden tunnin koulutuspaketti on laaja ja tiivis.  

Leirien jälkeen kaikille vapaaehtoisille soitettiin henkilö-
kohtainen palautepuhelu. Näin pystyimme kohtaamaan 
jokaisen vapaaehtoisen yksilöllisesti ja kuulemaan juuri 
hänen kokemuksensa toiminnasta.  

"Leirin ohjaajat olivat mahtavia, tulen 

uudestaan." 

Järjestimme neljä peruskoulutusta, ja kymmenen perusk-
oulutusta pienryhmissä. Koulutus toimintaan annettiin 
tarpeen mukaan myös yksilöllisesti. 95 % peruskoulutuk-
seen osallistuneista ohjaajista koki saavansa peruskoulu-
tuksista lisäintoa leiritoimintaan ja varmuutta ohjaajana 
toimimiseen. 

Vapaaehtoiset tunsivat lähtevänsä leirille luottavaisin 
mielin. Lisäkoulutuksia toteutui neljä. Niiden aiheina 
olivat kaikkien kohtaaminen perhetoiminnassa, luonnon 
hyödyntäminen ja haastavat tilanteet leiritoiminnassa. 
Lisäkoulutuksiin osallistuneista 88 % koki oppineensa 
uutta.  
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Rovaniemen-toiminnan myötä avasimme uusia 
yhteistyöväyliä oppilaitoksiin sekä muihin toimijoihin 
Kemissä ja Rovaniemellä, (esimerkiksi Kansalaistalo 
Rovaniemen neuvokas). Näistä on jo saatu mukaan va-
paaehtoisia.  

Toiminta on ollut vapaaehtoisille merkityksellistä. He 
ovat tunteneet itsensä tarpeellisiksi ja saaneet kokemuk-
sen, että vapaaehtoistoimintaa arvostetaan.  Leiritoimin-
ta tuo vapaaehtoisen arkeen vaihtelua ja mielekkyyttä. 
Vapaaehtoisuuteen sitoutumisessa on ollut tärkeää 
ohjaajatiimien yhteishengen ja yhteisöllisyyden antam-
at voimavarat, iloinen yhdessä tekeminen leirillä, sekä 
leiriläisiltä saatu rohkaiseva ja kannustava, myönteinen 
palaute. 

“Ohjaan oma persoonani edellä ja 

esimerkkiä näyttäen. Olen rento mutta 

tarvittaessa jämäkkä, ja silloinkin reilu. 

En jännitä esiintymistä ja saan lapset 

liikkeelle. Olen joustava ja jaksan pit-

käänkin olla läsnä. Ohjaajatiimissä 

olen keskusteleva ja vastuullinen.” 

PAIKALLISYHDISTYSTEN 
TUKEMINEN 
Ylläpidimme yhteyttä paikallisyhdistyksiin etäyhteyk-
sin järjestetyillä paikallisyhdistysten kehittämispäivillä, 
strategiapäivässä ja yhdistyspostilla. Strategiapäivän 
pohjalta vuoden toiseen kehittämispäivään valikoitui 
kaksi teemaa: vapaa-ajantoiminnan kehittäminen lapsille 
ja perheille sekä Metsämatka-paketin koulutus. Patenie-
men-yhdistyksen Tiina Salmijärvi kertoi iltakylätoimin-
nasta ja kuinka sen yhdistäminen Hämeenlinnan-yh-
distyksen hyvän huomaamisen malliin voitaisiin tuoda 
kaikille paikallisyhdistyksille toimivaksi iltakerhomalliksi. 

 Puheenjohtajapäivät eivät toteutuneet vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi.  Tarjosimme etäyhteyksin 
yhdistysiltoja, joissa aiheina olivat sosiaalinen media 
ja markkinointi, vapaaehtoisten hankinta, paikallisyh-
distystoiminnan opas, sekä kriisit ja kriisien kohtaamin-
en. Illat eivät toteutuneet osallistujien puutteen vuoksi.  

Vuoden aikana toteutetuilla puheenjohtajapuheluilla 
pyrimme kartoittamaan paikallisyhdistysten tilannetta ja 
tuen tarpeita. Puheluissa ilmeni keskeisimpinä tarpeina 
uusien vapaaehtoisten löytäminen ja toive fyysisille 
kohtaamisille, toiminnan käynnistämiselle pandemian 
mahdollistamalla tavalla. Useassa yhdistyksessä vapaae-
htoisresurssit ovat pienet. Etäyhteydellä toimiminen ja 
kokoontuminen ei myöskään ole tuntunut niin mielek-
käältä, kun toiminnassa mukana oleminen ja motivaatio 
on perustunut fyysisiin yhteisöllisiin kohtaamisiin. Etäy-
hteydellä osallistumista on vaikeuttanut myös tekniset 
haasteet osallistumisessa. 

Tuimme paikallisyhdistysten itsenäistä markkinointia 
tuottamalla julisteita, esitteitä, kutsuja ja somemainok-
sia.    
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LAPSET JA PERHEET 
Leiritoimintamme tarjoaa iloa, yhdessäoloa, monipuolis-
ta ja mielekästä tekemistä sekä mahdollisuuden oppia ja 
kokeilla uutta. Leiri on irtiotto arjesta, siellä voi toteuttaa 
omia ideoita ja saada onnistumisen kokemuksia.  

Leiritoiminta tarjoaa myös kokemuksen ryhmään kuu-
lumisesta ja kuulluksi tulemisesta ja lieventää lasten ja 
vanhempien kokemaa yksinäisyyttä. Näin vahvistamme 
lasten ja perheiden voimavaroja ja osallisuutta. 

Toimintaa oli 7–13-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 toimintaan osallistui vuoden 2021  
aikana 632 lasta. 
• 86 % lapsista sai leiriltä kavereita.  
• 89 % lapsista kertoi, että ohjaajat ovat kivoja. 
• 83 % vanhemmista kertoi lapsella olleen turvallinen 

olo leirillä.  

Järjestimme Koivuhaassa keväällä kaksi lasten viikon-
loppuryhmää yhden suunnitellun sijaan, koska emme 
toteuttaneet perheiden viikonloppuryhmää.  

Kesällä siirsimme koronan vuoksi Lomakeskus Pukkilan 
lasten leirit alkamaan kesäkuussa. Peruimme yhden  
lasten kesäleirin Kaunisniemen leirikeskuksesta ja 
siirsimme sen Lomakeskus Pukkilaan. Muutokset leiri-
aikatauluissa ja leiripaikassa edellyttivät yhteydenottoa 
perheisiin, jotka olivat jo hakeneet leiripaikkoja.  

Kolmella lasten kesäleirillä oli ohjelmana Mannerheimin 
lastensuojeluliiton luoma Aikaseikkailu.  Sen tarkoituk-
sena on vahvistaa lasten luottamusta tulevaisuuteen. 
Lapset harjoittelivat leikillisyyden ja pelillisyyden avulla 
omien vahvuuksien tunnistamista ja ongelmanratkai-
sutaitoja. Leiriläiset suunnittelivat Aikaseikkailija-hah-
mon, jolle he keräsivät lisäominaisuuksia. Leiriläiset 
ansaitsivat myös itse osaamismerkkejä hauskoista 
ryhmätehtävistä. 

Syksyllä järjestimme uutena toimintana viikonloppury-
hmän Rovaniemen alueella lapsille Palojärven Lomake-
skuksessa. Koivuhaassa järjestimme uutena toimintana 
9–12-vuotiaiden viikonloppuryhmän. 

Lomakeskus Pukkilassa muutimme perheiden viikonlop-
puryhmän 8–11-vuotiaiden lasten viikonloppuryhmäksi. 

Järjestimme lapsille kaikkiaan 13 leiriä (talvileirin, 11 
kesäleiriä, syysleirin) ja 8 viikonloppuryhmää.  

“Minut teki iloiseksi  

kaverit ja ohjaajat” 

“Ihan parasta ikinä, paitsi joskus, kun 

en olisi halunnut lopettaa leikkejä” 

AIKAA YHDESSÄ  
Perhetoimintaan osallistui 146 perhettä, joissa van-
hempia 187 ja lapsia 292 
• 99 % perheistä koki hyväksi yhdessäolon ja ohjaajat  
• 89 % perheistä suosittelisi osallistumista leirille  

“Oli ihana nähdä lapsen viihtyvän 

uimassa, leikkimässä, kalastamassa, 

soutamassa, saunomassa. Kokemuksia 

kertyi, joita on kiva muistella myöhem-

min. Nautin jutella muiden vanhempi-

en kanssa.” 

Järjestimme 3 perheiden viikonloppuryhmää ja 11 per-
heleiriä. Koronapandemian vuoksi jouduimme keskeyt-
tämään keväällä perheiden viikonloppuryhmiä. Pirkan-
maan alueen perheille toteutui kaksi viikonloppuleiriä 
neljästä, ja Pääkaupunkiseudulla asuville perheille 
pystyimme järjestämään neljästä suunnitellusta yhden 
viikonloppuleirin.  

Syksyllä muutimme yhden perheiden viikonloppuryhmän 
lasten viikonloppuryhmäksi. Kisakeskuksen viikonlop-
puryhmän aloituksen siirsimme lokakuun loppuun, 
peruimme kaksi viikonloppuleiriä ja lisäsimme yhden 
viikonloppuleirin joulukuulle. Saimme näin toteutettua 
kolme viikonloppuleiriä.  

Kesällä jouduimme muuttamaan suunnitelmia ja pe-
rumaan yhden perheleirin Kisakeskuksesta ja järjeste-
lemään kesän leiriaikatauluja uudelleen, jotta saimme 
siirrettyä Pukkilan perheleirit alkamaan juhannuksen 
jälkeen. Muuttunut aikataulu edellytti yhteydenottoa 
perheisiin ja uusien leiriajankohtien tarjoamista.  
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HANKKEET 

NÄE HYVÄ MUSSA  

 Näe hyvä mussa -hankkeen (2019–2021) kohderyhmää 
ovat kriisiytymisuhassa tai tuen tarpeessa olevat lapsip-
erheet. Elämässä voi tulla hetkiä, kun oma tukiverkko ei 
riitä kannattelemaan ja silloin pienikin apu on merkit-
tävää.  Hanke tarjosi 2021 Hämeenlinnan, Riihimäen, 
Tampereen ja Oulun lapsille viikonloppuleirejä perheiden 
arjessa jaksamisen tueksi.  Ryhmät kokoontuivat keväällä 
ja syksyllä viitenä viikonloppuna. Perheiden päätösti-
laisuudet pidettiin enimmäkseen verkossa, Riihimäen 
ryhmä tapasi taidenäyttelyn merkeissä. 

Leiriohjaajien, leirijohtajien ja leiripedagogien perehdy-
tykset järjestimme verkossa. Tiimit saivat perehdytyksen 
Koulutus Elämään Säätiön kanssa rakennettuun Näe hyvä 
mussa -toiminnan menetelmään ja saivat vahvistusta 
pedagogiseen osaamiseen, positiiviseen pedagogiikkaan 
sekä ohjaajatiimien työskentelyyn. Toiminnassa aloitet-
tiin opinnäytetyö, jonka tavoitteena on luoda työkalu 
vapaaehtoisten vahvuuksien esilletuomiseen. 

Toimintaan osallistui neljässä kunnassa yhteensä 83 lasta 
keväällä ja 94 lasta syksyllä. Osa lapsista jatkoi keväästä 
syksyn ryhmään.  Toiminnassa oli jonkin verran pois-
jääntejä koronan takia. Korona huolestutti myös osaa 
perheistä ja olivat sen tiimoilta yhteydessä johtajiin. 

Kriisiytymisuhassa olevan perheen lapsi saa varhaista 
tukea.  

Kaikki palautteet kertovat, että kriisiytymisuhassa olevat 
lapset ovat saaneet tukea. Lapsen itsetunto ja vuorovai-

kutus on vahvistunut toiminnan myötä kaikkien mitta-
reiden mukaan. Toiminnassa käytetyn menetelmän ja 
rutiinien seurauksena lasten perusturvallisuuden tunne 
lisääntyi selvästi, mikä auttoi lapsia sosiaalisten suhteid-
en luomisessa.  

Lapset ovat kokeneet leiritoiminnan turvallisena ja saa-
neet positiivisia kokemuksia, kuten onnistumisia, itsetun-
non vahvistumista sekä leirin aikuisten huomiota. 

”Leirillä oli tosi kivaa, sain paljon  

kavereita myös” 

Vanhempien palautteissa 84 % on samaa mieltä, että lap-
si sai ystäviä. 86 % kertoi, että lapsen itsetunto vahvistui.   

“Mieliala muuttui positiivisemmaksi, tuli joustavammaksi 
ja sosiaaliset taidot vahvistuivat” 

Perheet saivat voimavaroja ja tukea arjen hallintaan. 

Vanhempien palautteesta käy ilmi, että 86 % vastaajista 
koki saaneensa lisää voimavaroja ja 84 % vanhemmista 
koki mielialansa kohentuneen leiritoiminnan aikana.  

Leiritoiminnan aikana kerätystä perheiden palautteesta 
käy ilmi, että hyvän näkeminen on vahvistunut perheissä 
78 % vastanneiden mielestä ja 61 % koki vanhemman ja 
lapsen suhteen parantuneen. Vastanneista vanhemmista 
83 % katsoo, että lapsen mieliala on kohentunut leirito-
iminnan myötä.   

Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Koulutus 
Elämään Säätiö, Lastensuojelun keskusliitto ja HAMK 
sekä Riihimäen, Hämeenlinnan, Tampereen ja Oulun kau-
pungit. Hankkeen rahoittaa Veikkaus. Yhteistyö kuntiin ja 
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suosittelijoihin jatkunut hyvänä ja toimintaan on löytynyt 
lapsia. Haasteena on työntekijöiden vaihtuvuus, joka kat-
kaisee tiedonsiirron ja yhteistyö on aloitettava perheen 
asioissa alusta. 

“Koko perhe ollut tosi tyytyväisiä, 

perheelle iso henkireikä. Toivottavasti 

jatkossakin tällaisia leirejä.” 

Saimme Näe hyvä mussa –toiminnan mukaan STEA:n 
uuden raportointitavan pilottiin. Toiminnasta kertyneitä 
tietoja raportoitiin 4 kertaa vuodessa. Tiedot kumuloitu-
vat vuoden lopussa yhteenvetoraportiksi, jolloin tiedot 
on tarkistettava ja toiminnan tuloksellisuus arvioitava. 

NÄE HYVÄ MEISSÄ  

Toiminta käynnistyi pienimuotoisesti koronan aiheuttam-
ien rajoitusten vuoksi.  Ryhmä oli pieni, 13 aikuista ja 19 
lasta. Palautteiden mukaan perheet olivat iloisia, että 
tämä toiminta voitiin koronasta huolimatta järjestää.  

Leireillä aamupäivisin ja leirien välillä etäyhteyksin toteu-
tettu vanhempien vertaistukiryhmä oli monelle voimaan-
nuttava kokemus. Kokoontumisen teemoja olivat
• tutustuminen 
• lapsuudenperheen ja nykyisen perheen vuorovaiku-

tustyylien ja -tapojen pohtiminen
• tunnetaitojen pohtiminen ja harjoittelu
• rentoutuminen ja itsen rauhoittamiskeinojen harjoit-

telu
• vanhemmuuden roolien pohtiminen ja 
• perheiden rajojen ja käytänteiden pohtiminen ja 

jakaminen. 

Kaiken työskentelyn lähtökohta on hyvän huomaamin-
en itsessä, omassa perheessä ja yksittäisissä perheen-
jäsenissä.  

Leiri on perheille paikka, jossa arkihuolet unohtuvat. 
Palautteissa korostui mukava yhdessäolo muiden per-
heiden kanssa ja täysihoito. Ei tarvitse miettiä siivousta, 
pyykkejä eikä etenkään ruuanlaittoa.  

Monessa perheessä on hyvän huomaaminen lisääntynyt, 
ja vanhemmat ovat huomanneet, miten myönteinen 
palaute vaikuttaa lapsen toimintaan paljon tehokkaim-
min. Leiritoimintaan osallistuneista lähes jokainen sekä 
suosittelee leirejä muille perheille että osallistuisi ehdot-
tomasti itsekin uudelleen. 
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VERKKOSIVUILLA KÄVIJÖIDEN 
SUUPUOLIJAKAUMA 

TOIMINTAYMPÄRISTÖT 

OMAT LEIRIKESKUKSET   
Lomakeskus Pukkilassa järjestettiin oman toiminnan 
lisäksi kaksi leirikoulua, Ilmajoen lukion eräkurssi, Lou-
henrinteen kehitysvammaisten aikuisten ryhmäkodin 
kesäretki, Seinäjoen seudun Parkkistiimin vertais-
tukiryhmän kesäretki sekä MP69 moottoripyöräkerhon 
ajokurssi. Uusi varausjärjestelmä toi 10 yksittäistä majoi-
tusvarausta. 

 Pukkilaan oli vaikeuksia saada kesätyöntekijöitä, mikä 
edellytti suurta joustamista henkilöstöltä. 

Koivuhaan leirikeskuksessa juhlittiin muutamat kesähäät. 
Koska leiritoimintaa on lauantaisinkin, häille ei ole juuri 
vapaita aikoja. 

TOIMINTA MUUALLA 
Kesällä toimimme omien keskusten lisäksi Kaunisniemen 
leirikeskuksessa Lopella sekä Urheiluopisto Tanhuvaar-
assa Savonlinnassa. Syksyllä toimintaa järjestettiin myös 
Hauhon lomakeskuksessa, Onnelassa Oulussa, Lomake-
skus Palojärvellä Rovaniemellä sekä Kisakeskuksessa 
Raaseporissa. 

VIESTINTÄ 
Toiminnan edellytys on onnistunut kohderyhmän tavoit-
tava viestintä ja markkinointi. Tärkein mittari viestinnän 
onnistumiselle on toiminnan onnistuminen.  Vuonna 
2021 toimintaan haki 1 119 lasta ja 498 perhettä, joissa 
aikuisia 686 ja lapsia 1132, kun tavoite oli täyttää last-
en leireillä 683 leiripaikkaa ja perheleireillä paikat 205 
aikuiselle ja 351 lapselle. 

Vapaehtoistoimintaan hakeutui 259 henkilöä, joista mu-
kaan tuli 88 uutta henkilöä. Myös aiemmin mukana ollei-
ta oli 44 joten 250 vapaaehtoispaikkaa saatiin täytettyä. 

Viestinnän kohderyhmiä ovat pienituloiset ja maahan-
muuttajataustaiset lapsiperheet, nykyiset ja rekryto-
itavat vapaaehtoiset sekä kausityöntekijät sekä lasten 
ja perheiden parissa toimivat järjestöt ja viranomaiset. 
Lisäksi paikallisyhdistykset, media, rahoittajat ja lahjoit-
tajat. 

Tunnemme kohderyhmien tarpeet ja vastasimme nii-
hin. Olemme käyttäneet yhteistyökumppaneita apuna: 
opiskelijoita tavoitimme oppilaitoksista, lapsiperheitä 
mm. sosiaalityöntekijöiden ja koulujen välityksellä. Vies-
timme kaikesta toiminnastamme monikanavaisesti: koti-
sivuilla, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjein sekä graafisi-
na tuotoksina. Osa viestintämme sisällöistä koskee lasten 
ja lapsiperheiden aseman puolustamista yhteiskunnassa. 
Olemme osa Lapsen oikeuksien viestintäverkostoa.  
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AUTA MAPUCHE-LASTA 
Auta mapuche-lasta -toimintaa rahoitetaan kummien 
tuella ja Auta mapuhe-lasta -lahjoitusvaroilla Tirúassa, 
Chilessä. Jatkamme toimintaa nykyisten kummilasten 
koulun loppuunsaattamiseksi, uusia kummilapsia emme 
enää ota. 

KUMMITOIMINTA 
Suomalaiset kummit ovat mahdollistaneet monelle 
lapselle koulunkäynnin myös peruskoulun jälkeen. Suurin 
osa kummilapsista on edennyt opinnoissaan lukioon, 
ammattikouluun tai korkeakouluun. Viime aikoina opin-
toja on aloiteltu muun muassa seuraavilla aloilla: tuotan-
totalouden ja rakentamisen insinööriopinnot, meren-
kulkuala, hoitoala, kirjanpito ja hallinto, kinesiologia ja 
englannin käännöstyö.  

Monelle perheelle kummituki on elintärkeä. Kummituen 
avulla monet ovat myös valmistuneet koulusta ja päässet 
kiinni työelämään, esimerkiksi yksi mekaanikoksi valmis-
tunut nuori perusti viime vuonna oman yrityksen. 

Kummilasten koulunkäynnin turvaamisen ja luotet-
tavuuden lisäämiseksi yhteistyötä tehdään PIDEE-jär-
jestön kanssa. 

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

Pandemiatilanteen takia Chilessäkin nuoret ovat jou-
tuneet opiskelemaan etänä. Osa on kokenut etäopiskel-
un hankalaksi, koska tarvittavia välineitä puuttuu ja inter-
netyhteydet eivät aina toimi. Kuitenkin he ovat edenneet 
opinnoissaan ja odottavat pääsyä takaisin lähiopetuk-
seen. Rajoitusten vuoksi muualla kuin kotipaikkakunnalla 
opiskelevat eivät ole välttämättä päässeet vierailemaan 
perheidensä luona. 

TALOUS JA HALLINTO 
Hallitus kokoontui 8 kertaa. Kokouksista 1 oli lähikokouk-
sia, muut toteutettiin etäyhteyksin. 

Valtuusto kokoontui 19.1 järjestäytymiskokoukseen ja 
22.5. vuosikokoukseen etänä, jolloin se vahvisti tilin-
päätöksen ja talouden ja toiminnan suuntaviivat.  

VUONNA 2021 SAADUT 
AVUSTUKSET: 
Lasten Päivän Säätiö: 264 000 € 

STEA: 

Ay 1 Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylli-
seen toimintaan: 192 402 € 

Ak 2 Lasten lomatoimintaan sekä valtakunnalliseen last-
en ja perheiden toimintaan: 451 992 € 

Ak 5931 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin: 14 
500 € 

C 6451 Kriisitilanteiden ehkäisyyn lapsiperheissä ja erity-
istä tukea tarvitsevien lasten tukeen leiritoiminnalla (Näe 
hyvä mussa -hanke 2019–2021): 188 000 € 

C 9386 Perheiden vanhemmuuden tukemiseen vertais- ja 
leiritoiminnalla (Näe hyvä meissä -perhetoimintahanke 
2021–2023): 702 000 €, josta vuoden 2021 osuus on 166 
000 €) 

B 9325 Pukkilan leirikeskuksen vanhan rakennuksen 
peruskorjaamiskustannuksiin liikuntatilaksi (2021–2022): 
578 000 €, josta vuoden 2021 osuus on 500 000 €. 
Avustuksen käyttöön haettiin muutos uuden liikuntahal-
lin rakentamiseksi. 

Kuluttajaosuustoiminnan säätiö: 20 000 € (Metsämat-
ka-leiriohjelmapaketin luominen) 
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PARASTA 
LAPSILLE 

 
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  
STEA:n 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


