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1  YLEISTÄ 

 

Hope toimii yhdessä yhteiseksi hyväksi, jotta lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat 
mahdollisuudet hyvään arkeen. Tämä ajatus on ohjannut edelleen kuluneen vuoden toimintaamme. 
Kaiken toiminnan keskiössä on pidetty lapsia ja lapsiperheitä, joita vapaaehtoisten antamaan 
työpanokseen perustuvalla toiminnalla olemme avustaneet. 
 
Lasten tasa-arvoisempi arki on laaja käsite ja tavoite. Me teemme osamme tavoitteen toteutumiseksi 
konkreettisten lahjoitusten ja niiden jakamisessa syntyvien kohtaamisten keinoin. Olemme samalla 
äärimmäisen kiitollisia sidosryhmillemme: asiakkaille, vapaaehtoisille, lahjoittajille, yrityksille, 
rahoittajille, järjestökumppaneillemme sekä julkisen sektorin yhteistyötahoille – me kun uskomme, 
että yhdessä & yhteisesti minkä tahansa asian saavuttaminen on mahdollista.  
 
Vireät ja aktiiviset paikallistoimijamme avustivat viime vuonna 12 995 lasta ja nuorta eli 5552 
perhettä. Apumme tavoitti siis yli tuhat perhettä enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi saimme 
mukaan Kokkolan paikallistiimin ja aktiivisten vapaaehtoisten lukumäärä kasvoi valtakunnallisesti 
noin viidelläkymmenellä. Meillä oli ilo tarjota vapaaehtoistyön mahdollisuuksia myös yritysten 
henkilöstölle ja satunnaisille vapaaehtoistoimintaa tekeville henkilöille. 
 
 
Kiitämme lämpimästi jokaista vuoden varrella mukana ollutta.   
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1.1 Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 

 
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry on vuonna 2009 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton avustus- ja vapaaehtoisjärjestö. Apumme kohdentuu vähävaraisille ja äkillisen kriisin 
kohdanneille lapsiperheille sekä huostaan otetuille lapsille. Teemme todeksi unelmaa siitä, että 
lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Samalla edistämme 
yhteisöllisyyttä ja välittämistä Suomessa. 

 
TOIMINTAMUODOT: 

• tavara- ja vaatelahjoitukset 

• harrastustoiminnan tukeminen 

• iloa tuottavien vapaa-ajan elämysten mahdollistaminen 

 

ARVOT: 

• Inhimillisyys 

Pienet teot tuovat inhimillisyyttä arkeen. Auttajat, autettavat ja vapaaehtoiset ovat 
samanarvoisia ihmisiä, jotka kohdatessaan lisäävät toistensa hyvinvointia ja 
merkityksellisyyttä.  

• Avoimuus 

Toimimme avoimuuden periaattein, mikä näkyy kevyen organisaatiomme, talouden ja 
yhteistyösuhteiden läpinäkyvyytenä. 

• Luotettavuus 

Kannamme sydämessämme suurta kunnioitusta sekä asiakkaitamme että lahjoittajia kohtaan. 
Meille on tärkeää, että voimme olla luotettava kumppani lahjoitusketjun joka askeleella.  

• Paikallinen ekologisuus 

Jaamme hyvinvointia tasaisemmin kierrätyksen avulla. Olemme luoneet tehokkaan väylän, 
jonka kautta vaatteet ja tavarat saavat uuden mahdollisuuden tuoda iloa lapsille. Olemme 
siellä, missä apua tarvitaan. 
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1.2 Henkilöstö 

 
Vuonna 2016 yhdistyksellä oli kaksi vakituista työntekijää. Toiminnanjohtajan tehtävää hoiti Eveliina 
Hostila. Pääkaupunkiseudun tiiminvetäjän, Nora Virtasen tehtävänimi muutettiin alkuvuodesta 
toiminnanohjaajaksi ja hänen työnkuvansa muuttui valtakunnallista toimintaa ohjaavaksi. 
 
Tampereen toimipisteessä oli vuoden aikana määräaikaisessa palkkatuetussa työsuhteessa kaksi 
henkilöä (eri aikoina). Pääkaupunkiseudulla aloitti marraskuussa palkkatuella yksi henkilö. 

Yhdistyksen toiminnassa oli mukana lisäksi työkokeilijoita, työharjoittelijoita, henkilöitä 
kuntouttavasta työtoiminnasta sekä yhdyskuntapalvelun suorittajia.  
 
 
1.3 Hallitus ja kokoukset 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maanantaina 4.4.2016 klo 13 Kutomotien 
toimipisteessä Helsingissä.  

Hallitus vuonna 2016: 
Tiina Nummenmaa, puheenjohtaja 
Hanna Ahlblad, varapuheenjohtaja 
Kari Keskitalo  
 
Hallitus piti vuoden aikana kahdeksan kokousta. 
 

1.4 Jäsenasiat 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä 30.12.2016 oli 432, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 387.  
 
Jäsenasioita hoiti toiminnanjohtaja ja käytössä oli FloMembers-jäsenrekisteri.  

Kansalaisareenan, Soste ry:n,  Espoon järjestöjen yhteisön sekä Varsinais-Suomen 
Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenyyksiä jatkettiin. 
 

1.5 Talous 

Yhdistyksen tuloslaskelma päivämäärällä 31.12.2016 osoitti ylijäämää 22 341,63€.  
 
 
1.6 Toimitilat 

Yhdistyksen kotiosoite oli Helsingissä (Kutomotie 6A) Toiminnanjohtaja työpiste oli Hämeenlinnassa, 
Innoparkissa. 
 
Jokaisella paikallistoimijalla oli käytössään vuokratut tai maksutta käyttöön saadut toimitilat. Vuoden 
aikana vuokrattiin uudet tilat Kokkolan paikallistoiminnalle. Lisäksi Jyväskylän, Seinäjoen, Lohjan ja 
Mikkelin tiimit muuttivat uusiin tiloihin.  
 
Paikallistoimijoille vuokratut tilat toimivat lahjoitusten vastaanotto-, varastointi-, pakkaus- ja 
jakopisteenä sekä vapaaehtoistyön keskuksina.  
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1.7. Vuositavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Toiminnan tavoitteiksi vuodelle 2016 asetettiin vakiintuneiden toimintamuotojen ylläpito, 
paikallistoimijoiden määrän kasvattaminen, entistä vahvempi vapaaehtoistoiminta, talouden 
raportoinnin kehittäminen, viestintästrategian valmistuminen sekä välityömarkkinoiden 
kartoittaminen.  
 
Toimintamuodot säilyivät ja ne koettiin asiakkaiden ja vapaaehtoisten palautteen mukaan toimiviksi 
sekä tarpeellisiksi. Materialahjoitukset, vapaa-ajan elämykset sekä tuki harrastustoimintaan 
helpottivat konkreettisesti vähävaraisten perheiden arkea. Asiakkaat kertoivat apumme tuovan 
lisäksi iloa, toivoa sekä luottamusta tulevaan inhimillisyyden tunteen kokemisen kautta. 
 
Paikallistoimijoiden määrä kasvoi yhdellä. Tavoitteeksi asetettu kaksi uutta toimijaa ei toteutunut, 
sillä Kajaaniin ei löytynyt soveltuvia toimitiloja ja toiminnan aloitus viivästyi. 
 
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista tiedotettiin etenkin sosiaalisen median välityksellä. 
Vapaaehtoistoiminnan tukimuodot (mm. työnohjaus ja virkistäytyminen) säilytettiin. Vapaaehtoisten 
määrä kasvoi noin viidelläkymmenellä henkilöllä edellisvuodesta ja mukaan saatiin myös 
kertaluontoisia tehtäviä hoitavia ns. pop up -vapaaehtoisia.  
 
Talouden raportointia kehitettiin yhdessä tilitoimiston kanssa ja se helpotti talouden seurantaa sekä 
toiminnan ohjaamista. Viestintästrategia muotoiltiin vapaaehtoisten kanssa yhteiskirjoittamisen/-
kehittämisen keinoin ja se valmistuttuaan jaettiin kaikkien vapaaehtoisten saataville. 
 
Välityömarkkinoiden osalta työkokeilijoita/kuntouttavan työtoiminnan tekijöitä oli vuoden aikana 
pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä. Tämän toimintamuodon merkitystä 
sekä vaikutuksia kartoitetaan edelleen tulevan vuoden aikana.  
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2 AVUSTUSTOIMINTA 

 
2.1 PAIKALLISTOIMINTA 
 
2.1.1 Hyvinkää-Riihimäki 

Tiiminvetäjänä Peter Mustonen  
Vapaaehtoisia 9 
Avustuksia sai 144 perhettä, joissa lapsia 351 

Toimintamme jatkui edellisen vuoden tapaan, poikkeuksena traditioksi muodostuva pulkkarieha, 
johon kaupunkikin otti osaa. Tapahtumassa oli 300-400 kävijää ja kaikki toiminta oli maksutonta.  

Toukokuussa eräoppaiksi kouluttautuvat Kiljavan oppilaat järjestivät leiripäivän Hopen 
asiakaslapsille. Osallistujia leirillä oli kymmenkunta. 

Kesätekemistä haimme uusilta liikuntayrittäjiltä paikallisesti. Urheilutarjontamme ja mahdollisuudet 
lisääntyivät  ja molemmat paikalliset tanssistudiot lähtivät mukaan myös ilmaispaikoin. 

Syksy eteni varaston järjestelyillä ja joulu huipentui lahjakampanjaan, jonka myötä kaikki 
asiakasperheiden lapset saivat joululahjoja. 
 
 
 
2.1.2 Hämeenlinna 
 
Tiiminvetäjänä Pia Kari-Koskinen, toukokuusta 2016 lähtien Riikka Honkanen ja Saija Silvennoinen 
Vapaaehtoisia 41 
Avustuksia sai 158 perhettä, joissa lapsia yhteensä 345 

Saimme vahvistettua vuoden aikana vapaaehtoistemme määrää tuntuvasti, mikä takasi toiminnan 
jatkumisen sujuvana ja asiakasperheille joustavana. Keskityimme auttamaan seudun lapsia ja nuoria 
ruohonjuuritasolla.  

VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Syyskuussa järjestimme yhden vapaaehtoisten rekryn, jossa ilmoittautui ennätysmäärä, 15 uutta 
vapaaehtoista mukaan toimintaamme. Saimme seitsemän uutta vapaaehtoista myös suorilla 
yhteydenotoilla. Osa kuitenkin jäi pois toiminnastamme ja tällä hetkellä meitä on 41. Vapaaehtoisilla 
oli mahdollisuus tehdä erilaisia avustustehtäviä esim. varastolla työskentely, Facebook-sivujen 
päivitys, Nimenhuudon ylläpito, tavarankuljetus lahjoittajilta varastolle tai varastolta asiakkaille, 
asiakassähköposteihin vastaaminen, uusien vapaaehtoisten perehdytys, yhteistyö 
perhetyöntekijöiden kanssa, harrastustukien hoitaminen, uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen ja 
yhteistyö jo olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa, joululahjakeräys, tapahtumien 
järjestäminen ym.  

AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoituksia saimme lähinnä paikallisilta yksityishenkilöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä. 
Olimme osallisena myös muutamissa valtakunnallisissa lahjoituskampanjoissa. Lahjoitukset jaettiin 
asiakaslapsille ja -nuorille heidän tarpeidensa perusteella. 

2. Harrastustuki on kasvanut vuosi vuodelta suurempaan rooliin toiminnassamme. Tuimme ilolla 
lasten ja nuorten harrastuksia ja tarjosimme heille mahdollisuuksia päästä kokeilemaan 
haaveilemiaan harrastuksia. Lajeina olivat mm. uinti, jalkapallo, salibandy, musiikilliset harrasteet ja 
tanssi, sirkuskoulu ja ratsastus. Harrastamassa Hope Hämeenlinnan tukemana kävi 49 lasta/nuorta 
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3. Lasten ja nuorten vapaa-aikaa piristimme erilaisilla lipuilla: mm. uimahalli, elokuvat, 
elokuvavuokraus, Touhutalo, Action Factory, perhemessut Espoossa, jääkiekko-ottelut ja 
lastenfestivaali Hippalot. Lippuja jaettiin kaikkiaan noin sadalle asiakkaalle. Kesällä lähetimme myös 
25 henkilöä retkelle Puuhamaahan. Perheet pääsivät osallistumaan myös hiustenleikkuupäiviin, joita 
tarjosivat Hämeenlinna ja Turengin kampaamot. 

SIDOSRYHMÄT: 
Paikallisista yrityksistä moni tarjosi apuaan ja halusi olla mukana auttamassa paikallisia 
lapsiperheitä. Yritykset auttoivat meitä tavaralahjoituksin, rahalahjoituksin, asiakasperheiden 
joulupaketeissa ja -ruuassa, vastaanottivat puolestamme lahjoituksia toimipisteisiinsä ja 
mahdollistivat harrastustukea tai vapaa-ajan elämyksiä asiakkaillemme. 

Julkisen sektorin kanssa yhteistyö oli tiivistä. Asiakkaita meille tuli usein lastensuojelun, 
sosiaalitoimen, terveydenhuollon tai seurakuntien välittämänä. 

Paikalliset järjestöt auttoivat meitä mm. siivous- ja järjestelytyössä varastollamme, tavara- ja 
rahankeräyksissä, hankkivat asiakkaillemme lippuja tai tukivat harrastuksia, järjestivät vapaalippuja 
kulttuuritapahtumiin ja auttoivat meitä kierrätyksessä. Erään pojan koko kolmen vuoden lukion 
oppikirjat kustannetaan järjestöyhteistyön turvin ja hänelle ollaan keväällä järjestämässä 
ylioppilasjuhlat yhteistyökumppanin toimesta. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Pääasiallinen viestintäkanavamme oli sosiaalinen media. Facebook-sivullamme oli vuoden lopussa 
yli 2000 tykkääjää. Paikallislehdessä olimme mainittuna muutaman kerran ja syyskuussa 
toiminnastamme oli isompi kirjoitus. 

TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Varastomme vuokrakulut katettiin lähes kokonaan Hämeenlinnan kaupungin tilasetelillä. Yrityksiltä, 
järjestöiltä ja yksityisiltä saamamme rahalahjoitukset sekä lipaskeräyksen tuotot käytettiin 100-
prosenttisesti lasten ja nuorten harrastusten ja vapaa-ajan tukemiseen. Lisäksi saimme osamme 
virkistäytymiseen ja kouluttautumiseen valtakunnallisista avustuksista, kuten RAYlta. 

 
 
2.1.3 Joensuu 
 
Tiiminvetäjänä Piia Mutka 
Vapaaehtoisia vuoden aikana 25 (joista aktiiveja vuoden aikana 10) 
Avustuksia sai 169 perhettä, joissa lapsia yhteensä 447 
 
Toiminta tehostui edellisestä vuodesta. Asiakasperheitä oli huomattavasti enemmän, mutta 
pystyimme silti pitämään kiinni siitä, että konkreettisen avun saaminen ei venyisi meistä johtuen yli 
kahteen viikkoon hakemuksen saapumisesta. Varastorutiinit vakiintuivat ja asiakasrekisteriä ym. 
kirjaamista kehitettiin syyskaudella ja tulos on ollut hyvä. Joulukampanja oli edellisen vuoden tapaan 
iso menestys ja mittakaavaltaan hieman suurempi. Toteutus onnistui hyvin. Muita 
tapahtumia/kampanjoita olivat mm.: Talviseikkailu, Synttärikakkukampanja, Penkojaiset, 
Kesäkamppis, Reppukamppis, IB-linjalaisten keräys, Lasten oikeuksien päivä ja Riento Liigan 
Hyväntekeväisyysottelu. 
 
Vapaaehtoisia sekä siirtyi pois toiminnasta, että liittyi mukaan. Aktiivisesti toimivien vapaaehtoisten 
määrä heilahteli ja välillä vain noin 5-6 toimi aktiivisemmin. Suurin osa töistä kasaantui 2-3 
aktiiville/tiiminvetäjälle. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi oli haastavaa ja postituslistalla olevat, 
harvemmin käyvät kävivät osin hyvin satunnaisesti. Vapaaehtoisten ajankäyttömahdollisuuksien 
kartoittaminen oli osin heikkoa. 
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VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Tiiminvetäjällä oli varastovastaavan kanssa päävastuu sähköpostin hoitamisesta, asiakasrekisterin 
pitämisestä, kontaktoinnista, tiedottamisesta ja budjetoinnista. Varastolla vastaanotettiin, lajiteltiin ja 
hyllytettiin lahjoituksia sekä kerättiin avustuksia. Aktiivisia avustusten kerääjiä oli noin viisi henkilöä. 
Satunnaisemmin käyvät auttoivat lajittelussa. Päivystykset jatkuivat joka torstai klo 17-19. 
Tapahtumissa ja tempauksissa mm. jaettiin tietoa Hopen toiminnasta. Vapaaehtoiset tulivat mukaan 
seurattuaan meitä Facebookissa tai tuotuaan lahjoitustavaraa varastolle tai jonkun vanhemman 
vapaaehtoisen mukana. Rekrytointitilaisuuksia ei varsinaisesti ollut. 
 
AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset 
Lahjoitukset saatiin valtaosin yksityisiltä lahjoittajilta vaatteiden, kenkien, lelujen, pelien, kirjojen ym. 
muodossa.  Keräsimme perheille paikkakunnallamme avustuspaketit itse, joten tavara jakaantui 
hyvin tasapuolisesti tarpeiden mukaan (noin kassillinen vaatetta lasta kohden ja muut tuotteet 
tarpeen mukaan). Perheet saivat hakea tavallisen avun kahdesti vuodessa, lisäksi osallistua 
tapahtumiin, saada lippuja ja jouluapua. Kaikesta on pidetty kirjaa syksystä asti.  
 
2. Harrastustuki 
Harrastustukea myönnettiin 12 perheeseen ja avustimme lisäksi yhden perheen alle kouluikäisen 
lapsen muskariharrastuksen paikallisvaroista.  
 
3. Vapaa-ajan elämykset 
Tarjosimme perheille elämyksiä uimalippujen, elokuvalippujen, pomppulinnalippujen, keilauksen, 
minigolffin, Osuuskaupparokin ja Mukulakatu-museolippujen muodossa.   
 

 
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Käytössä oli omat Facebook-sivut, tykkääjiä 1.1.2016 1069 ja 31.12.2016 1599 
 
TALOUS JA VARAINHANKINTA 
RAYn avustus kattoi 50% vuokrakuluista, muut varat kertyivät yksityisten ja yritysten lahjoittamista 
summista, sekä lipaskeräyksistä tapahtumien yhteydessä. 
 
 
 
 
2.1.4 Jyväskylä 
 
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:n paikallistoiminta käynnistyi Jyväskylässä marraskuussa 2010. 
Tiiminvetäjinä toimivat Tiina Luoto-Mäenpää ja Tiina Keisanen 
Avustettuja perheitä 282, joissa 570 lasta 
 
Hope Jyväskylän toiminta jatkui alkuvuoden 2016 Jyväskylän kaupungin omistuksessa olevalla 
Kankaan Tehtaalla. Muutimme toukokuun alussa 2016 uusiin tiloihin Kangasvuorentie 6:n Kankaan 
Tehtaalla tapahtuneiden tilojen uudelleenorganisointien vuoksi.  
 
Vuosisuunnittelupalaveri pidettiin 13.1. Palaverissa keskityttiin pääasiassa miettimään uusia keinoja 
kasvaneen asiakas- ja lahjoittajavirran hoitamiseen vuonna 2016 ja päädyttiin keskittymään 
mahdollisimman paljon perustekemiseen, eli lahjoitusten jakamiseen ja vastaanottamiseen, sekä 
harrastusten mahdollistamiseen. Varastolla laitettiin heti tammikuun toiselta viikolta käyntiin 
viikoittaiset päivystysvuorot joka maanantai ja keskiviikko.  
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Vapaaehtoisemme virkistyivät vuoden aikana kaksi kertaa. Lisäksi vuoden aikana pidettiin kaksi 
tiimipalaveria ja useita hyllytystalkoita. Valtakunnalliseen vapaaehtoisten päivään osallistui kaksi 
vapaaehtoista (Helsingissä huhtikuussa). 

 
Yhteistyötahot 
Teimme vuoden aikana paljon yhteistyötä alueen yritysten, julkisen sektorin ja toisten 
hyväntekeväisyysorganisaatioiden kanssa. Yritykset lahjoittivat meille elämyksiä, tavaraa, 
lahjakortteja ja rahaa. Lisäksi pääsiäisenä järjestettiin pääsiäismunakeräys yhteistyössä paikallisen 
salaattiravintolan kanssa. Ladies Circle -yhdistyksen vapaaehtoiset ja nuorten taidetyöpajalaiset 
kävivät varastollamme hyllyttämässä lahjoituksia.  
 
Mobilen, Turvakotien väkivaltayksikön ja sijaisvanhempien valmennusryhmän kanssa tehtiin 
yhteistyössä vaate- ja tavaralahjoituksia lapsille. Perhetyöntekijöiden kanssa järjestettiin yhteistyössä 
äiti-lapsi valokuvaukset. Muuramelaisen päiväkodin kanssa tehtiin yhteistyössä lelu- ja vaatekeräys. 
Lisäksi useat koulut lahjoittivat meille vuoden aikana löytötavaravaatteitansa. Lisäksi Muuramen 
Tikkalan koulu lahjoitti taksvärkkirahoillansa harrasteita ja elämyksiä lapsille kauttamme.  
 
Keski-Suomen Tankotanssi ry keräsi yhdistyksellemme varoja hyväntekeväisyyskalenterilla ja Hope 
JKL palkitsi heidät kesäkuussa Toivonpäivänä hienosta yhteistyöstä.  
 
Joulua ennen ja joulun aikaan teimme yhteistyötä useiden paikallisten yritysten kanssa. Yritykset 
järjestivät mm. lahjakeräyksiä ja lahjoittivat lahjat kauttamme lapsille. Joulun aikaan jaoimme 
joululahjat yhteensä 260 lapselle. Lisäksi järjestimme K-Citymarket Palokan ja heidän 
yhteistyötahojensa kanssa jouluruokakassien lahjoituskampanjan ja jaoimme noin 200€:n arvoiset 
jouluruokakassit 33 perheeseen. 
 
Pääosa asiakkaistamme tuli avun piiriin sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden välityksellä 
sekä suorina avunpyyntöinä avuntarvitsijoilta. Lisäksi päihde- ja hoivayksikkö Aino, Ensi- ja 
Turvakoti, Mobile sekä neuvolat ohjasivat asiakkaitaan hakemaan apua meiltä. Myös perhe- ja 
nuorisokotien kanssa tehtiin tiiviisti yhteistyötä vaate- ja tavaralahjoitusten muodossa, sekä 
mahdollistamalla harrastuksia.  
 
Muutto 
Hope JKL muutti uusiin tiloihin huhtikuussa. Toimintamme oli tauolla muuton ja remonttitalkoiden 
vuoksi huhtikuun ja jatkui taas normaalisti toukokuun alusta.  
 
Lahjoitukset 
Lahjoittajat löysivät mukavasti uuden varastomme ja lahjoitusvirta onkin ollut vuoden aikana 
poikkeuksellisen vilkasta niin yksityislahjoittajilta, päiväkodeilta, yrityksiltä kuin kouluiltakin. 
 
 
VAPAA-AJAN ELÄMYSTOIMINTA 
Hope sai yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoittamana vapaalippua Megazoneen, Hop Loppiin, 
Aaltoalvariin ja elokuviin. Lisäksi JJK lahjoitti Hope perheisiin vapaalippuja jalkapallo-otteluihin. 
 
Hopen pikkujoulut järjestettiin asiakasperheille 24.11. Kivistön työväentalolla. Pikkujouluissa oli 
tarjolla joulupuuroa ja herkkuja ja jokainen osallistuja sai mukaansa pienen joulupussin. Esiintyjänä 
oli Los Piratos -yhtye, joka tanssitti lapsia merirosvohengessä. 
 
Järjestimme yhteistyössä amk-opiskelijoiden ja Jyväskylän Parkourakatemian ja Sirkuskoulun 
kanssa touhupäivän 1.3. Touhupäivässä lapset pääsivät liikkumaan ja harjoittelemaan temppuja 
ohjatusti. 
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HARRASTUKSET 
Saimme järjestettyä maksuttomia harrastepaikkoja vähävaraisten perheiden lapsille ja kodin 
ulkopuolelle sijoitetuille lapsille. Ilmaisilla harrastepaikoilla tai Hopen kustantamilla paikoilla oli 
vuoden aikana 45 lasta. Solmimme syksyllä myös uuden yhteistyösopimuksen Urheiludivarin 
kanssa, josta lapsille hankittiin harrastevälineitä Hope JKL:n maksamina. Teimme vuoden aikana 
tiiviisti yhteistyötä Keski-Suomen Lasten ja Nuorten Liikunnan Tuki ry:n kanssa harrastusten 
mahdollistamiseksi. 
 
 
2.1.5 Kokkola 
 
Tiiminvetäjänä Karita Hartikainen 
Vapaaehtoisia 20 
Avustuksia sai 93 perhettä, joissa lapsia yhteensä 279 

 
Toimintavuosi 2016 oli Kokkolan ensimmäinen. Toukokuussa oli infotilaisuus ja sen myötä 
toimintamme alkoi kesäkuussa.  
 
VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Jaoimme tiimin toiminta-alueisiin: lahjoitusten vastaanotto, projektit, perhetyö ja verkostoituminen. 
Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen tapahtui verkkosivujen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä 
tiiminvetäjään. Lisäksi osa avustettavista oli mukana mm. varaston siivoilussa. Vapaaehtoisille 
pidettiin tiimipalaveri kerran kuukaudessa, jossa tiiminvetäjä kävi läpi tiimin tilanteet ja ajankohtaiset 
asiat. Tiimipalavereissa oli myös eri teema jokaisella kerralla, viimeisimpänä vuorovaikutustaidot.  

 
AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset 
Lahjoitukset saatiin pääsääntöisesti yksityishenkilöiltä. Avustettavat saivat lahjoituksia tarpeen 
mukaan, ajanvarauksella. Yritysten tavaralahjoitukset olivat selkeästi kasvusuunnassa.  
 
2. Harrastustuki  
Harrastustukea sai parisenkymmentä lasta. Kokkolan Uimaseura oli kumppanimme ja heiltä saimme 
useita ilmaispaikkoja. Lisäksi tuimme jalkapallo- ja hevosharrastusta.  
 
3. Vapaa-ajan elämykset 
Bio Rex elokuvateatteri lahjoitti 50 elokuvalippua ja uimahalliin 30 lippua Kokkolan liikuntatoimen 
kautta. 
 
SIDOSRYHMÄT: 
Teimme yhteistyötä Kokkolan kaupungin eri palveluiden kanssa sekä seurakunnan diakoniatyön 
kanssa. Kokkolan kaupungin lastensuojeluyksikkö oli mukana muutamissa perhetapaamisissa. 
Yritysten kanssa tehty yhteistyö toi meille rahallista tukea ja poiki jatkuvampaa yhteistyötä vuodelle 
2017. Medirex tarjosi liikunta- ja kuntosali palveluita asiakasnuortemme käyttöön.  
Joululahjakeräys toteutettiin yhteistyössä Kotipuu LKV kiinteistövälityksen sekä Tokmanni-
tavaratalon kanssa, molemmissa oli lahjakeräyspisteet. 
 
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin keskitimme Hope Kokkola Facebook-ryhmään. Lisäksi medialle 
lähetettiin tiedotteita ja saimmekin palstatilaa niin sanomalehtiin kuin paikallisuutisiin ja radioon. 
Facebook-ryhmässä oli 619 seuraajaa. 
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TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Puolet vuosivuokrasta katettiin RAYn avustuksella.  Yksityiset ja yritykset lahjoittivat rahaa sekä 
lisäksi saimme Hakalahden koulun taksvärkki tuoton. Jalkapalloharrastuksen tukemiseen saimme 
hyväntekeväisyysottelun lipputuotot. 

 
 

2.1.6 Kouvola 
 
Tiiminvetäjät Henna Hämeenniemi ja Helena Juvankoski 
Vapaaehtoisia 20 
Avustuksia sai 105 perhettä, joissa lapsia yhteensä 259 
 

Vuosi 2016 sujui hyvin Kouvolan tiimissä. Alkuvuodesta oli haasteita vapaaehtoisten riittämisessä, 
mutta loppuvuoteen mennessä vapaaehtoisten määrä saatiin lähes tuplattua. Tiimin sisällä yhteistyö 
vahvistui. Avustuspakettien postitus saatiin aloitettua uudella järjestelmällä, vaikka alkukankeutta oli 
hieman.  

Loppuvuodesta otettiin toinen tiiminvetäjä auttamaan organisoimisessa. Saimme myös päivystyksiä 
lisättyä aiemmasta joka toisesta torstaista joka torstaille. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Vapaaehtoistyöt olivat lähinnä päivystyksiä, varaston järjestelyä, vaatteiden lajittelua sekä 
postituksia. Osa porukasta vastasi sähköpostiin ja päivitti Facebook-sivuja. 

Rekrytointeja järjestettiin elokuussa yksi Facebook-päivityksen muodossa ja sen myötä saatiin paljon 
yhteydenottoja ja uusia vapaaehtoisia toimintaan. Pidimme myös talkoopäivän, jolloin uusia ihmisiä 
kävi tutustumassa toimintaan. Marraskuussa käytiin virkistäytymässä keilauksen merkeissä. 

AVUSTUSTYÖ 
Vaate- ja tavaralahjoituksia saimme lähinnä yksityisiltä henkilöiltä, mutta myös Vadelmatarhalta ja 
muutamilta muilta yrityksiltä. Lahjoitukset jaettiin päivystysten yhteydessä sekä postitse 
kauemmaksi. Villasukkakampanja tuotti ihanan suuren määrän lämpimiä neulomuksia 
asiakasperheisiimme. Jouluna 2016 saimme jaettua joululahjat kaikille vuoden 2016 
asiakasperheiden lapsille. 

HARRASTUSTUKI 
Harrastustukea emme paikallistasolla jakaneet. Laitoimme muutamia hakemuksia eteenpäin 
säätiöön ja perheet saivat sitä kautta apua. 

SIDOSRYHMÄT 
Yhteistyötä teimme paikallisten yritysten, sosiaalitoimen sekä perhetyön kanssa. 
Yritysyhteistyötä tehtiin muun muassa Vienon kammarin sekä Vadelmatarhan kanssa. Vienon 
kammariin saamme kierrättää meille kelpaamatonta vaatetta ja Vadelmatarhan kautta saamme 
hyväkuntoisia vaatteita, jotka eivät ole menneet heillä kaupaksi. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Suurin viestintäkanava oli Facebook. Joulun alla saimme näkyvyyttä Kouvolan Sanomissa. 
Facebook-seuraajia vuoden 2016 lopussa oli noin 1450. 

TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Varoja kertyi yksityisten sekä yritysten lahjoituksista. Toimitilat olivat maksuttomat. 
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2.1.7. Kuopio 
 
Tiiminvetäjänä Jenna Tauriainen 
Vapaaehtoisia 15 
75 avustettua perhettä, joissa lapsia 182 

2016 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuotemme. Toiminta vakiintui ja apua tarvitsevat löysivät 
meidät.  

VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Vapaaehtoisten määrä säilyi suurin piirtein ennallaan. Haimme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia somen 
välityksellä. Vaihtuvuutta oli hieman. Lisätarve vapaaehtoisille tunnistettiin ja rekrytointi aloitetaan 
heti vuoden 2017 alussa. Samoin toimintamme kasvun myötä käynnistimme uusien tilojen haun.  

Organisoimme toimintaamme uudelleen. Otimme käyttöön suunnitellut tiimipalaverit. Tehtäviä ja 
vastuuta jaettiin kaikille vapaaehtoisille. Eri henkilöille jaettiin mm. asiakastyö, viestintä, varastotyö ja 
harrastustukiasiat. Tiimimme toimintaa kehitimme virkistysillalla ja työnohjauksella.  
 

AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset 
Saatujen lahjoituksien määrä kasvoi tasaisesti läpi vuoden. Tavaralahjoitukset tulivat yksityisiltä 
lahjoittajilta. Myös yritykset tukivat toimintaamme tavaralahjoituksin. Tavaralahjoitukset jaettiin 
asiakkaillemme asiakasilloissa sekä kauempana asuville asiakkaille postitse. Keskityimme 
avustamaan vain perheiden lapsia ja nuoria. Kaikki asiakasperheidemme lapset saivat 
joulumuistamisen.  

2. Harrastustuki 
Lisäksi tuimme 17 lapsen harrastusta. Lajeina olivat laskettelu, jalkapallo, alppihiihto, piano, musiikki, 
salibandy, käsityökerho, cheerleading, tanssi, uinti, muodostelmaluistelu ja ratsastus. 

3. Vapaa-ajan elämykset 
Vapaa-ajan elämyksinä tarjosimme vuoden aikana Kalpan ja Welhojen peleihin lippuja, lippuja 
sisäliikuntapuistoihin, kesäleikkeihin välineitä, lippuja Komediafestivaaleille, lippuja elokuviin, 
kampaamokäyntejä, karusellirannekkeita ym. Kaikki yhteistyömme tuloksena paikallisten toimijoiden 
kanssa.  

SIDOSRYHMÄT 
Yritykset löysivät meidän entistä paremmin. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa lisääntyi asiakkaiden 
ohjauksessa.  

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Mediassa sai näkyvyyttä etenkin yhteistyössä Kalpan kanssa toteutettu 
hyväntekeväisyystempauksemme sekä myös joulukampanja. Lisäksi osallistuimme paikallisiin 
tapahtumiin.  

Tykkäyksiä Facebook-sivullamme oli 2016 vuoden lopussa 1008 kappaletta.  

 
TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Varastomme vuokrakulut katettiin Kuopion kaupungin avustuksella ja RAY:n avustuksella.  
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2.1.8 Lahti 
 
Tiiminvetäjänä Eija Pensasmaa 
Aktiivisia vapaaehtoisia 13 
Avustettuja perheitä 125, joissa lapsia n. 250 

Hope Lahden toiminta on vakiintunut ja jatkamme hyvin samoilla linjoilla kuin   
aikaisempinakin vuosina eli keskitymme pääosin tavaralahjoitusten vastaanottamiseen, lajitteluun ja 
lahjoittamiseen eteenpäin vähävaraisille perheille. Olemme todenneet, että näin kaikilla 
vapaaehtoisilla riittää voimavaroja ja säilyy hyvä iloinen mieli hienon asian puolesta. 
 
VAPAAEHTOISTOIMINTA: 
Päivystysvuorot vakiintuivat ja varasto oli avoinna aina tiistaisin klo 15-17.  Pyrimme, että paikalla oli 
aina kolme vapaaehtoista; yksi hoiti kirjaamisen sekä suuren tilan, yksi oli takahuoneessa 
auttamassa vaatteiden kanssa ja yksi oli ns. vauvalassa. Viime vuonna aloitettu päivystysvuorolista 
oli hyvä ja toimiva ratkaisu.  
 
Ns. talkooporukka kokoontui noin kerran kuukaudessa järjestelemään ja lajittelemaan lahjoitettuja 
tavaroita. 
 
Vapaaehtoisia tuli jälleen muutama uusi mukaan. Halukkaat löytyivät niistä äideistä, jotka hakivat tai 
lahjoittivat meille tavaraa. Saimme joukkoomme muutaman todella aktiivisen vapaaehtoisen. 
 
Keväällä osallistuimme Helsingissä järjestetyille vapaaehtoisten päiville neljän vapaaehtoisen 
voimin. Jatkoimme myös perinnettä ja kävimme ruokailemassa meille annetuilla määrärahoilla koko 
vapaaehtoisporukan kera pari kertaa vuodessa eli keväällä sekä yleensä joululounaan merkeissä. 
 
AVUSTUSTYÖ  
1. Vaate- ja tavaralahjoitukset 
Tavaralahjoituksia saimme valtakunnallisten lahjoittajien lisäksi joiltakin yksityishenkilöiltä sekä 
muutama paikallinen yritys lahjoitti meille muutaman kerran vuodessa tavaraa. Saimme myös suuren 
erän vaatteita, kun valtakunnallinen yritys lopetti myymälänsä Lahdessa. 
 
Joululahjaksi saimme myös muutamalta vähittäistavarakaupalta lahjoituksena ruokakasseja sekä 
ruokatarvikkeita. Jaoimme myös ruokalahjakortteja perheille. Vastaanotimme paikallisilta 
kotitalouksilta lahjoituksina pääosin lasten ja aikuisten vaatteita, leluja, urheiluvälineitä sekä joitakin 
huonekaluja, astioita ja kodintarvikkeita. Tavaroita on jaettu pääosin alueemme lapsiperheille, mutta 
on mukana ollut muutama juuri omilleen muuttanut nuorikin. 
 
2. Harrastustuki 
Saimme suurimman lahjoituksen Haaga-Helia amk:n liikunnanohjaaja -opiskelijoilta Vierumäeltä. 
Maksoimme avustuksella liikuntaharrastusten kausimaksuja, urheiluvälineitä sekä 
osallistumismaksuja. Lisäksi ostimme päivälippuja liikuntapaikkoihin esim. uimahalli ja maauimala. 
 
3. Vapaa-ajan elämykset.  
Emme valitettavasti ehtineet keskittyä vapaa-ajan tekemisen tukemiseen. 
 
SIDOSRYHMÄT: 
Kaksi eri parturia on tarjonnut ilmaisia hiustenleikkauksia Hopen asiakasperheille. 
 
Asiakasyhteistyössä kanssamme toimi mm. Perhekeskus Viisikko, Lahden ensi- ja turvakoti, Nikkilän 
perhepalvelukeskus, Lahden perhekeskukset ja Lahden monipalvelukeskus Domino. 
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Perhetyöntekijät toivat uusia äitejä tutustumaan toimintaamme ja sen jälkeen äidit siirtyvät 
perheineen meidän asiakkaiksi. Ensitapaamisen jälkeen äidit uskalsivat jo käydä itsekseen 
meillä ilman perhetyöntekijää. Oli myös joitakin perheitä, joiden puolesta perhetyöntekijä haki 
tavaraa ja toimitti sitten perille asiakasperheilleen. 
 
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI: 
Marraskuussa olimme mukana Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan messuilla Lahdessa Fellmanni 
Campuksessa. Tilaisuudessa toimme esille Hopen vapaaehtoistoimintaa sekä rekrysimme uusia 
vapaaehtoisia tiimiimme.  
 
Facebookin sivuille tuli paljon uusia tykkääjiä. Vuoden lopulla sivuilla oli 890 tykkääjää. 
 
VARAINHANKINTA: 
Tulot koostuivat RAY:n avustuksen jyvittämisestä, yksityisten ihmisten satunnaisista lahjoituksista 
sekä erilaisten järjestöjen ja yhteisöjen keräämistä tukivaroista. 

 

2.1.9 Lohja 
 
Tiiminvetäjä: Katja Apell 
Vapaaehtoisia 21 aktiivista, satunnaisemmin 30 
Avustettuja perheitä 289, joissa 557 lasta 
 
Avustettujen lasten lukumäärä nousi 22% vuodesta 2015 ja lasten lukumäärällä mitaten avustustyön 
kasvu oli samaa tasoa kuin edelliselläkin toimintakaudella (27%). Monivuotinen haasteemme on ollut 
se, että asiakasperheiden määrä kasvaa rajusti nopeammin kuin vapaaehtoistyöntekijöiden määrä. 
Vuonna 2016 sama trendi jatkui, mutta toisaalta saimme lisää “vakituisia” talkoolaisia eli sellaisia, 
jotka käyvät talkoissa säännöllisesti. 
 
Toukokuussa 2016 muutimme uusiin tiloihin Lohjan Pappilankorpeen.  Vastavalmistunut varastotila 
oli selkeä parannus entiseen verrattuna.  

VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Suurin osa vapaaehtoistyöstä tehtiin varastolla. Lahjoituksia vastaanotettiin, lajiteltiin, hyllytettiin ja 
tehtiin avustuspaketteja perheille. Avustuspyyntöjä ja lahjoitusviestejä sähköpostin puolella käsitteli 
yksi vapaaehtoinen. Harrastustiimi koostui kahdesta vapaaehtoisesta. Varainkeruusta osa tapahtui 
yritysyhteistyön kautta, jota hoiti yksi vapaaehtoinen. Toinen osa varainkeruusta tuli erilaisista 
säätiöanomuksista, joita kirjoitteli kaksi vapaaehtoista tiiminä.  

Satunnaista vapaaehtoistyötä meillä oli tarjolla aika ajoin. Silloin kyse oli yleensä kuljetusavusta tai 
polkupyörien korjausavusta. Vuonna 2016 oli myös toukokuussa muutamia ihmisiä muuttoapuna, 
kun muutimme uuteen varastoon. Sukkia ja lapasia neuloivat monet sellaiset vapaaehtoiset, jotka 
eivät ehdi / pysty osallistumaan varastotyöhön, vaan haluavat osallistua toisella tavalla.  

Uusien vapaaehtoisten pidettiin myös vuonna 2016. Sitä kautta saatiin pari talkoolaista remmiin 
mukaan. Hope Lohjan vapaaehtoiset -ryhmässä uusia talkoolaisia huhuillaan tasaiseen tahtiin ja 
sieltä suurin osa porukasta onkin saatu mukaan. 

Virkistäytymisiltaa vietettiin aktiiviporukalla marraskuussa. Vuoden 2016 valtakunnallinen 
vapaaehtoisten päivä oli toukokuussa. Siellä oli kolmen aktiivin vahvuinen joukko hakemassa ideoita 
ja muihin toimijoihin tutustumassa. Sieltä saatiinkin monia hyviä ideoita, joita on syksyn aikana 
testailtu. 
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AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset 
Suurin osa meille annetuista vaate- ja tavaralahjoituksista saatiin yksityisiltä ihmisiltä, mutta jonkin 
verran myös alueemme yrityksiltä. Lahjoituksia tuli myös muilta yhdistyksiltä, esim. kun heille oli 
jonkin keräyksensä jälkeen jäänyt ylimääräisiä vaatteita ja tavaroita. 

Syksyllä 2016 järjestimme Pussillinen puhtautta -kampanjan, joka lyhentyi hyvin nopeasti Pupu-
kampanjaksi. Keräsimme käyttämättömiä hygienia- ja siivoustuotteita, jotka lahjoitimme eteenpäin 
asiakasperheisiin. Pupu-kampanja onnistui yli odotusten. Erityisesti päiväkotien keräyspisteistä tuli 
paljon lahjoituksia. Pystyimme jakamaan Pupu-tuotteita ennen joulua yli 120:lle lapselle, mutta 
tuotteita jäi vielä vähän jaettavaksi vuodelle 2017. Perheiden palaute Pupu-tuotteista oli 
poikkeuksetta kiitollista ja kertoivat sen tulleen todella tarpeeseen. 

Vaate- ja tavaralahjoitukset jaettiin pyyntöjen perusteella tukea pyytäneille perheille. Suurin osa apua 
pyytäneistä perheistä otti itse yhteyttä meihin, mutta jonkin verran myös julkisen ja yksityisen puolen 
sosiaalialan työntekijät avustivat asiakasperheitään heidän asioinnissaan kanssamme.  

2. Harrastusten tukeminen  
Vuonna 2016 mahdollistimme 111 lapsen harrastamisen. Harrastusasioita hoiti kaksi vapaaehtoista 
keskimäärin joka toinen viikko, ruuhka-aikoina useamminkin. 

Valmiina Liikkumaan -projekti 
Vuoden 2016 alusta pyörähti käyntiin aivan uudenlainen yhteistyömuoto Hope Lohjan ja Lohjan 
Liikuntakeskuksen välillä. Yhteistyö kulkee nimellä Valmiina Liikkumaan -projekti.  

Projektin tavoitteet ja niiden toteutuminen: 
- tavoittaa uusia harrastajia liikuntaharrastuksen pariin 
                          - noin 25% harrastajista aloitti projektin turvin 
- turvata jo aloitettu harrastus perheen taloudellisen tilanteen muuttuessa 
  - selkeästi suurin osa harrastajista 
- mahdollisuus harrastaa omalla tasolla  
   - muutama todella lahjakas lapsi/nuori on voinut leireillä tai kilpailla omalla 
   tasollaan projektista saamansa tuen turvin 
- tukea arkiliikuntaan  

 -uimalippuja ja jalkapalloja jaettu yli 20:een perheeseen. 3 lasta saanut 
polkupyörän projektin turvin. 

 
Vuonna 2016 Valmiina Liikkumaan -projektin kautta harrasti 71 lasta. Heistä 18 oli seuran tai 
yrityksen tarjoamalla vapaapaikalla. Neljä lasta sai tuntuvat alennukset seuran tai yrityksen taholta ja 
projekti maksoi loput kausimaksusta. Lajijakauma oli lavea potkunyrkkeilystä uimakouluun, mutta 
jalkapallo oli selkeästi suosituin laji. Heti toisena perässä tuli voimistelu eri alalajeineen (= rytminen, 
akro, cheerleading jne). 

Valmiina Liikkumaan -projekti onnistui todella hyvin ja siitä tuli kiitosta sekä perheiltä että seuroilta, 
joten Lohjan Liikuntakeskus päätti jatkaa projektia samalla summalla vuodelle 2017.  

Hope Lohjan myöntämä harrastustuki 
Koska kaikki lapset eivät mahtuneet Valmiina Liikkumaan -projektin raameihin, pyöri Hope Lohjan 
omista rahoista maksettava harrastustuki ihan normaalisti vuonna 2016. Tuimme 40 lapsen 
harrastamista Valmiina Liikkumaan -projektin lisäksi. Harrastuksia oli sekä liikunnallisia (partiosta 
ratsastukseen) että taiteellisia (saksofonista valokuvauskurssiin), mutta selkeästi eniten maksettiin 
stipendejä kuvataideharrastukseen. Maksoimme noin 150€ arvoisia harrastusstipendejä 34 
kappaletta. Kolme lasta harrasti seuran tarjoamalla vapaapaikalla ja kolmen lapsen 
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harrastusmaksun maksoi heille etsimämme harrastuskummi. Lisäksi ostimme keräysvaroin 
seitsemälle lapselle polkupyörät arkiliikuntaa tukemaan. 

3. Vapaa-ajan elämykset 
- Happy Joe’s ravintola aloitti toimintansa Lohjalla maaliskuussa ja 3.3. he järjestivät 
ravintolansa “koekäytön”, jossa 147 asiakastamme 39 perheestä olivat asiakkaina. Ravintola tarjosi 
perheille kolmen ruokalajin päivällisen. 
- Kesäajalle tarjosimme vapaa-ajan elämyksiä perheille lahjoittamalla 30 Linnanmäki-lippua ja 
30 HopLop-lippua. 
- Luksian Lohjan aikuispuolen lähihoitajaopiskelijat järjestivät asiakasperheillemme 
toiminnallisen tonttujuhlan Lohjan ammattikoululla 16.11. Tonttujuhlaan sai perhepääsylipun 11 
perhettä ja mukana saivat olla sekä isovanhemmat, vanhemmat että lapset. 
- Lohjalainen Harrastelijateatteri Trala antoi meille 50 lippua jaettavaksi asiakasperheillemme 
“Joulutarina”-esitykseen 25.11. 
- Lohjalaisen Perttilän koulun vanhempainyhdistys lahjoitti lippuja Jokerit-Bratislava KHL-peliin 
Helsingin Areenalla 8.12. Lippuja sai yhteensä 52 ihmistä 15 perheestä. 
- Asiakkaidemme joulunvieton tukemiseksi lahjoitimme 50 asiakasperheellemme 100€ arvoisen 
jouluruokakassin. Lisäksi jaoimme lapsille ja perheille Lahjoita Lahjakortti -kampanjastamme saadut 
sekä itse hankkimamme lahjakortit. Eri yrityksiltä saimme joulukinkkuja ja tuotepaketteja ja 
alueemme eri Martta-järjestöt antoivat meille leipomuksiaan ja neulomuksiaan lahjoitettavaksi 
HOPEn asiakasperheille. Näillä lahjoituksilla pystyimme antamaan joulumieltä yhteensä 89 
perheelle. 
- Äitienpäivän aikoihin viisi yksinhuoltajaäitiä pääsi hiushemmotteluhetkeen Studio Suvi 
Saloselle. Lisäksi muutamat perheet ovat saaneet muita parturi/kampaamo- ja kauneuspalveluita eri 
yrittäjien meille lahjoittamien lahjakorttien avulla. 
- Kesäkuussa valokuvaaja Suvi Häyrisen kuvattavaksi pääsi 6 lasta. Filmax Oy:n lahjoittamien 
paperikuvien ja Hopen ostamien kehysten avulla perheet saivat kotinsa koristeeksi hienot 
ammattilaistason valokuvat lapsistaan. 
- Konditoria Pink Lemon otti yhteyttä meihin, kun tuli aika tyhjentää heidän näyteikkunansa 
jouluasetelmat. Kahdeksan lasta kolmesta perheestä pääsi mukaan ja palkaksi he saivat asetelmien 
leivonnaiset. 
 
SIDOSRYHMÄT: 
Kiitoskahvit 17.11.2016. 
Halusimme muistaa ja kiittää yritysyhteistyökumppaneitamme sekä luoda keskusteluyhteyksiä 
saadaksemme jatkuvia sopimuksia yritysten kanssa. Kutsuimme yritysyhteistyökumppaneitamme 
kahville varastollemme. Kiitoskahveille saapui 7 yritysyhteistyökumppania ja kaikkien kanssa 
keskustelimme oikein värikkäästi ja antoisasti.  

Yritysyhteistyö 
Yritysyhteistyöstä vastaava aktiivi vaihtui vuoden 2016 aikana. Uusi yritysyhteistyöstä vastaava 
aktiivimme lähti liikkeelle vauhdikkaasti ja solmi paljon uusia yhteistyökumppanuuksia. Niistä 
hedelmää kannettiin jo joulun alla, kun saimme jouluksi paljon lahjakorttilahjoituksia yrityksiltä.     
 
Julkinen sektori 
Syksyllä 2016 otimme käyttöön käytännön, jonka myötä Lohjan kaupungin ja Vihdin kunnan 
perhetyöntekijät voivat itse tulla tekemään asiakkaalleen paketin varastomme aukioloaikoina. Tämä 
onnistui hyvin. Perhetyöntekijät käyttivät mahdollisuutta paljon ja kiittelivät tästä käytännöstä.  
Saman käytännön otimme käyttöön myös maahanmuuttajatyöntekijöiden kanssa. Se on onnistunut 
vaihtelevasti.  
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Kolmas sektori 
Teimme yhteistyötä Lohjan alueen Martta-yhdistysten kanssa. He lahjoittivat meille itse tekemiään 
lapasia, sukkia, vauvasettejä sekä taatelikakkuja. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Hope Lohjan aktiivit perustivat keskenään Whatsup-ryhmän, joka oli tärkein sisäinen 
viestintävälineemme. Toinen tärkeä aktiivien sisäinen tiedotuskanava oli Drive-pilvipalvelu, jonne 
päivittelimme ja tallensimme asiakirjoja toiminnan eri osa-alueisiin liittyen. Facebookissa toimi Hope 
Lohjan vapaaehtoiset -niminen ryhmä, jossa tiedotimme sellaisista vapaaehtoistyön asioista, jotka 
liittyivät myös talkoolaisiin. 

Suurelle yleisölle tiedottaessamme käytimme pääasiallisesti HOPE Lohjan virallista Facebook-
sivustoa. Sitä seurasi 1684 ihmistä. Sen lisäksi lähetimme uutiskirjeestämme myös sähköpostilla 
versioita noin 80. HOPE Lohjan Instagram-tilillä oli muutama kymmenen seuraajaa ja sitä päivitetään 
ahkerasti. 

Lohjalainen lehdistö oli kiitettävän kiinnostunut toiminnastamme ja olemme olleet monta kertaa 
lehdessä vuoden 2016 aikana. Lehtijuttuja tehtiin Valmiina Liikkumaan -projektista, varaston 
muutosta ja koulujen alun kysyntäpiikistä. Lehdistötiedotteita julkaistiin talkoista sekä vuoden 2015 
avustusmääristä. 

TALOUS JA VARAINHANKINTA 
RAYn avustus jyvitettiin puoleen vuotuisista vuokrakuluista. Raha-avustuksista noin 90% saatiin 
toiminta-alueen säätiöiltä ja paikallisilta yrityksiltä. 10 % avustuksista saatiin Lohjan kaupungilta ja 
yksityisiltä lahjoittajilta. 

 

2.1.10 Mikkeli 
 
Tiiminvetäjänä Petra Turunen 
Vapaaehtoisia 18 (aktiivisuus vaihtelee)  
Avustuksia sai n. 200 perhettä, joissa lapsia 432 . 
  
Tavoitteemme oli kasvattaa toimintaa maltillisesti sekä tavoittaa sellaisia perheitä, jotka eivät ole 
vielä minkään avun piirissä. Uusia vapaaehtoisia tuli muutama mukaan ja vanhempia jäi muutama 
pois. Muutimme helmikuussa uusiin tiloihin sisäilmaongelmien vuoksi. Tilat osoittautuivat meille 
toimiviksi niin kooltaan kuin sijainniltaankin.  

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Vapaaehtoisia oli mukana 18 henkilöä. Vapaaehtoisresurssi on asiakastyön laajuuteen nähden pieni. 
Pääpaino vapaaehtoistyössä oli varastolla tapahtuvassa toiminnassa: suurimpana niistä 
asiakaspäivystykset, joissa kävi kymmeniä perheitä yhtä aikaa.  Osallistuimme myös erilaisiin 
tapahtumiin yksin kuin myös Lapsiperheverkoston kanssa.  
  
AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset 
Saimme vuoden aikana tavaralahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä sekä yrityksiltä.  Perheet pääsivät 
varastolle noin kerran kuukaudessa valitsemaan itse heille sopivat vaatteet ja tavarat. Osalle 
pakkasimme vaatteet valmiiksi ja jätimme postin kuljetettavaksi.  Perhetyöntekijät kävivät varastolla 
asiakkaidensa kanssa tai puolesta.  Myöskin kriisisijoitusperheen kanssa yhteistyö jatkui. Siwojen 
kanssa yhteistyö jatkui ja nyt useat perheet saivat viikoittain päiväysruokia sekä valikoimista 
poistuvia tuotteita Mikkelin Siwoista.  Loppuvuodesta kuulimme, että Siwojen toiminta Mikkelissä 
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lakkaa. Jouluna saimme ennätysmäärän lahjoja sekä rahalahjoituksia. Joulu oli ikimuistoinen ja 
kantaa pitkälle kevääseen.  
 
2. Harrastustuki 
Harrastustukea emme paikallistasolla jakaneet. Loppuvuodesta aloitimme neuvotteluja yhteistyöstä 
seurojen kanssa ja lapsiperheverkoston uusi puheenjohtaja auttoi meitä harrastusvälineiden 
hankinnassa.  
 
3. Vapaa-ajan elämykset 
Vapaa-ajan elämyksiä jaoimme lähinnä kesän kynnyksellä. Ostimme lahjoituksina tulleilla rahoilla 
lippuja Visulahteen ja Xon-puistoon sekä jatkoimme kesäkassi perinnettämme hyvällä menestyksellä 
ja yritysten tuella.   

 
SIDOSRYHMÄT 
Teimme yhteistyötä Mikkelin lapsiperheverkoston kanssa. Verkostoon kuului lähes kaikki 
lapsiperheiden parissa työskentelevät yhdistykset alueellamme. Osallistuimme tapahtumiin ja 
teimme niitä itse. Mikkelin kaupungin varhaisen tuen kanssa myös tiivistimme yhteistyötä tänne 
perustetun perheneuvon tiimoilta.  
  
Asiakasyhteistyötä teimme mm. perhetyöntekijöiden, niin kaupungin kuin yksityistenkin kanssa. 
Neuvoloihin, kouluihin, päiväkoteihin ja ensi- ja turvakotiin veimme Hope-tietoutta roppakaupalla.    
Oppilaitokset MAMK ja ESEDU olivat myös kanssamme yhteistyössä tapahtumajärjestelyissä.  
Sosiaalitoimi, kriisityö, sairaalan sosiaalityö, perhetyö, velkaneuvonta, Olkkari ja avoin 
varhaiskasvatus olivat kanssamme yhteistyössä.  
  
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Viestiminen sekä markkinointi tapahtui lähinnä omien Facebook-sivujen kautta sekä Mikkelin alueen 
lapsiperheverkoston sivujen kautta.  Omilla sivuilla oli tykkääjiä 1467. Facebookimme olikin 
aktiivinen ja saimme siellä paljon huomiota. Myös radiokanavat kutsuivat meitä haastatteluihin, 
samoin lehdistö. Lisäksi meillä oli myös oma esittelyteksti Mikkelin kaupungin, varhaisen tuen, 
perhenetin sivuilla yhteystietoineen. 
  
TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Kumppanuussopimus Mikkelin kaupungin kanssa mahdollisti meille toimivat tilat. Sopimuksen 
ulkopuolelta tarvitsimme vuokranmaksuun kuukausittain pienen rahoitusosuuden. Omat varamme 
kasvoivat ja sen turvin pystymme jatkossa tukemaan esim. harrastuneisuutta nyt myös osittain 
paikallisvaroin.   
  
 

 
2.1.11 Oulu  
 
Tiiminvetäjänä Teija Hanhela 
Vapaaehtoisia noin 50 
Avustuksia sai 429 perhettä, joissa lapsia yhteensä 1137. Lisäksi ilahdutimme ja autoimme lapsia 
muun muassa Oulun Ensi- ja Turvakodin kautta. 
 
Toiminta jatkui Oulussa pääosin entiseen malliin. Toimitilamme Alppilassa osoittautuivat toimiviksi ja 
sijainti keskeiseksi. Hopen asiakasmäärissä oli pientä kasvua edellisvuoteen verrattuna, mutta 
asiakaskäyntien määrää ei tarvinnut silti rajoittaa, vaan apua sai silloin kun sitä eniten tarvitsi. 
Pystyimme auttamaan perheitä entistä monipuolisimmin ja nopeammin osaksi juuri toimivien 
tilojemme ansiosta. 
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Saimme lisää näkyvyyttä ja yhteistyötahoja, joiden kanssa yhteistyössä teimme paljon hyvää. 
Joulukuussa vastaanotimme Vuolle Setlementin VARES-verkoston myöntämän tunnustuksen ja 
Hope Oulun paikallistoiminta valittiin vuoden 2016 vapaaehtoistoiminnan muodoksi. 
 
 
VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Pääpaino Hopen vapaaehtoistyössä oli varastolla tehtävissä toimissa (lahjoitusten vastaanotto, 
lajittelu ja hyllytys sekä keräysten tekeminen ja perheiden vastaanottaminen). Osallistuimme myös 
erilaisiin tapahtumiin ja tuimme lasten harrastamista. Teimme yhteistyötä eri tahojen kanssa kysyen 
ja saaden vapaapaikkoja ja vapaalippuja mahdollistamaan harrastetukea ja iloa.  
 
Uusia vapaaehtoisia haimme muun muassa Facebook-sivujemme sekä Vares-verkoston kautta ja 
heitä ilmoittautuikin toimintaan mukaan jatkuvasti. Myös yhteistyö Nuorten Ystävät ry:n kanssa toi 
toimintaamme mukaan uusia vapaaehtoisia. Teimme yhteistyötä myös eri koulujen kanssa ja 
saimme oppilaita avuksi varastolle osana heidän opinto-ohjelmaansa. Myös pop-up tyyppisiä 
vapaaehtoistyöntekijöitä oli mukana auttamassa lahjoitusten hyllyttämisessä. 
 
Järjestimme yhteisiä tapaamisia, sekä lisäksi meillä oli muita virkistäytymishetkiä. Meillä oli myös 
ulkopuolisen ohjaamaan työnohjausta. 
 
 
AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset 
Saimme vuoden aikana lahjoituksia niin yksityisiltä kuin yrityksiltäkin. Varastolla käyvät perheet 
saivat itse valita hyllystä mieleisensä ja tarpeitansa vastaavat vaatteet ja tarvikkeet. Teimme myös 
keräyksiä valmiiksi esimerkiksi perhetyöntekijöiden asiakasperheitä ja Matkahuollon/Postin kautta 
autettavia varten.  
 
Teimme yhteistyötä ruokakauppojen kanssa ylijäämä ja päiväystuotteiden kanssa. Vuoden lopussa 
mukana oli yhteensä 15 kauppaa. Ruoka-apua tämän yhteistyömuodon kautta sai vuoden aikana 
177 perhettä.  Tämä yhteistyö oli erittäin toivottua, hyvin toteutettua ja tarpeellista. 
 
Lahjakortteja saimme jaettaviksi lahjoituksina ja käytimme näihin meille lahjoitettua rahaa. Myös 
hygieniatuotteita saimme lahjoituksina sekä ostimme niitä meille lahjoitetuilla varoilla. 
 
2. Harrastustuki 
Harrastetukea kauttamme sai yhteensä reilu 80 lasta. Osa sai vapaapaikan ja osalle maksettiin 
kausimaksu tai harrastevälineistöä. Jaoimme myös uimalippuja asiakasperheillemme. Harrastetukea 
myönnettiin monipuolisesti niin liikunnallisiin kuin taideharrastuksiin. Jaoimme lisäksi säännöllisesti 
perheille uimalippuja. 
 
3. Vapaa-ajan elämykset 
Vapaa-ajan elämyksiä pystyimme jakamaan sadoille lapsille ja nuorille. Niitä toteutimme 
yhteistyötahojemme ja lahjoittajien avustuksella. Jaoimme vapaalippuja kylpylään, uimahalleihin, 
elokuviin, sisäliikuntapuistoihin, jääkiekkopeleihin yms. Keväällä mahdollistimme yhdelle perheelle 
pääsyn Sirkus Finlandian näytökseen ja jaoimme useita tivolirannekkeita. 
 
Joulun alla järjestimme yhteistyössä Alppimajan ja Pihlaja Cateringin kanssa jouluisen tapahtuman 
perheille, jossa oli tarjolla hyvää ruokaa ja joulupukki jakoi lahjan joka lapselle.  
 
Lukuisa määrä iloa ja elämystä liikkui eteenpäin ja saatu palaute oli erittäin positiivista. Nämä 
lahjoitukset mahdollistivat perheille kokemuksia, joihin heillä ei muuten olisi ollut mahdollisuutta.  
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SIDOSRYHMÄT: 
Teimme yhteistyötä eri sidosryhmien, muun muassa yksityisten, yritysten ja urheiluseurojen kanssa. 
Yhteistyötä oli eri yritysten kanssa etenkin tuotelahjoitusten ja elämysten osalta.    
  
Yhteistyötä tehtiin asiakastyön tiimoilta muun muassa kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien 
perhetyöntekijöiden, neuvoloiden, koulujen, päiväkotien sekä Ensi- ja turvakodin kanssa. Vuonna 
2016 teimme 24 vauvapakkausta, jotka toimitettiin kolmen eri neuvolan välityksellä perheille. 
Yhteistyötä oli myös muiden yhdistysten kanssa.   

 
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Käytimme pääasiallisena viestintäkanavana omaa Facebook-sivuamme, jossa oli vuoden lopussa 
4948 tykkääjää. Suurin yksittäisen julkaisun saama kattavuus vuonna 2016 oli 11 258 näkijää.  
Käytössä oli myös Oulun omat blogisivut, joille kirjoitettiin tietoa ajankohtaisista asioista, viikoittain 
päivittyvä tarvelistamme sekä tietoa siitä miten hakea apua ja miten auttaa. Saimme lisäksi 
medianäkyvyyttä lehdissä, televisiossa ja radiossa sekä yhteistyötahojemme kautta. 
 
TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Oma varainkeruumme oli pienimuotoista. Pääasiallisesti varainkeruumme koostui yritysten ja 
yksityisten meille tekemistä lahjoituksista, koulujen taksvärkkipäivien tuotoista yms.  Kaupungin tuki 
mahdollisti osaltaan toimitilojen vuokranmaksua.   
  
Käytössämme oli lahjoituslippaat (myös virtuaalinen) sekä oma viitenumero yhdistyksen kautta 
tehtäviä lahjoituksia varten.  
  
 

 
2.1.12 Pori 
 
Tiiminvetäjänä Susanna Suominen. 
Vapaaehtoisia 14.  
Avustuksia sai 56 perhettä, joissa lapsia yhteensä 102. 

 
Toiminta vahvistui ja asiakasmäärät kasvoivat. Onnistuimme markkinoimaan Hopea niin uusille 
yhteistyötahoille kuin asiakkaillekin. Saimme nimeä esille sen verran, että ihmiset äänestivät Hopea 
lahjoitusten saajiksi, esimerkiksi Eurajoen säästöpankin kyselyssä alkuvuodesta 2016. 
 
Pitkin vuotta saimme lisävahvistusta tiimiin, uusien aktiivisten vapaaehtoisten muodossa.  Saimme 
tietoa levitettyä myös sosiaalitoimeen ja sieltä ovat esimerkiksi Perhekuntoutuksesta tulossa 
työntekijät tutustumaan Hopen toimintaan, jotta voivat meille ohjata asiakkaita. Lastensuojelun sekä 
perhetyön puolelta ohjattiin myös yksittäisiä asiakkaita jo meille päin. Sosiaalitoimen kautta tulevat 
asiakasmäärät ovat mahdollisesti siis noususuunnassa vuonna 2017. 
 
VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Vapaaehtoiset tekivät asiakastyötä, eli ottivat vastaan lahjoituksia ja jakoivat niitä eteenpäin 
asiakkaille. Työhön kuului myös toimitilojen ylläpito, eli lahjoitusten läpikäyminen sekä hyllyttäminen. 
Uusia vapaaehtoisia saimme Facebook-sivujen sekä viidakkorummun avulla. Rekrytointitilaisuuksia 
ei pidetty lainkaan. Marraskuussa pidimme kymmenelle aktiiviselle vapaaehtoiselle 
virkistystilaisuuden, jolloin kävimme yhdessä syömässä. Pyrimme aktiivisesti kertomaan toiminnasta 
eteenpäin, niin asiakkaille kuin lahjoittajillekin ja toivomme sillä tapaa saavamme uusia 
vapaaehtoisia innostumaan toiminnasta. 
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AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset 
Lahjoituksia saimme pääosin yksityishenkilöiltä ja ne jaettiin tasapuolisesti asiakkaille, pakkaamalla 
valmiit avustuskassit jotka asiakkaat itse noutivat, tai jotka sitten asiakkaille lähetettiin. 
 
2. Harrastustuki 
Harrastustukea emme myöntäneet.  
 
3. Vapaa-ajan elämykset 
Vapaa-ajan elämyksiä pystyimme tarjoamaan joululahjaksi, noin 15 perheelle, elokuvalippujen 
muodossa.  
 
SIDOSRYHMÄT: 
Porin 020202-palvelu, jonka toimitiloissa saimme, ja saamme tulevaisuudessakin, pitää 
joululahjakeräyksen. 
Kiertopiste: Heille työllistetään työttömiä. Veimme lumppujätteet heille, he vuorostaan tekivät niistä 
mattoja yms. myyntiin. 
Porin seudun työttömät ry: Lahjoitimme heille eteenpäin meidän toimintaan tarpeetonta tavaraa 
kuten esim. astioita, aikuisten vaatteita. Heiltä saimme taas lahjoitukseksi lastenvaatteita.  
 
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Mediaosumat: Artikkeli Porilaine-lehdessä, maininta Satakunnan kansassa. 
Viestintäkanavat: Facebook, 1030 tykkääjää. 
Tapahtumat: Joulukalenteri sekä- lahjakeräys, 020202-palvelussa sekä omalla toimipisteellä. 

 
TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Mistä tuloista varat koostuvat: RAY:n avustuksen jyvittämisestä sekä yritysten ja yksityisten ihmisten 
lahjoituksista.  
Varainhankintaa tehtiin Facebook-viestinnällä sekä sähköpostitse yrityksille. 
 
 

 
2.1.13 Pääkaupunkiseutu 
 
Tiiminvetäjinä Eeva Jäntti ja Iina Kanerva 1.10. alkaen. Nora Virtanen siirtyi valtakunnalliseksi 
toiminnanohjaajaksi vuoden alussa.  
Vapaaehtoisia n. 100, joista aktiivisesti toiminnassa mukana n. 30 henkeä.  
Avustuksia sai 1685 perhettä, joissa lapsia yhteensä 3991. 
 
 
Vuoden 2016 aikana yhdistyksen tunnettavuus lisääntyi selkeästi. Tämä näkyi toiminnassa 
vapaaehtoisten, lahjoittajien sekä asiakkaiden lisääntyneissä määrissä. Myös yritysyhteistyötä oli 
selkeästi edellisvuotta enemmän. 
 
Tiimimme kokoontui useamman kerran vuoden aikana miettimään uusia käytäntöjä ja linjauksia 
toimintaan. Huomasimme, että jo viime vuonna käytäntöön vakiintuneelle iltapäivystykselle oli 
edelleen kasvava tarve. Lisääntyneet asiakasmäärät viivästyttivät ajan saantia, mutta käyntivälin 
ollessa 4 kuukautta ei viivästyminen ollut kohtuutonta. Asiakastyön haasteena ollut asiakkaiden 
suomen kielen taidottomuus helpottui viime vuonna käyttöön otetulla tulkin läsnäolovelvoitteella. 
Panostimme myös selkosuomen käyttöön asiakaspalvelutilanteissa. Yhä useammalla asiakkaalla oli 
mukana sosiaalityöntekijä, joka osaltaan helpotti kielitaidottomien asiakkaiden asiointia.  
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Kevätkaudella kutsuimme tiimipalaveriin jalkautuvan sosiaalityön työntekijöitä kertomaan 
asiakaspalvelun haasteista sekä asiakkaiden kohtaamisesta erityisen haastavissa tilanteissa. 
Aloitimme myös käytännön, jonka mukaan jokaiselta asiakkaalta pyydettiin nähtäväksi 
henkilöllisyystodistus. Nämä uudet käytännöt sekä toimintaan sitoutuneet vapaaehtoiset 
mahdollistivat toiminnan päivittäisen pyörittämisen entistä paremmin. Uudet tilat helpottivat selkeästi 
toimintaamme ja mahdollistivat voimakkaan kasvun. Myös asiakkailta ja lahjoittajilta tullut positiivinen 
palaute uusista tiloista otettiin ilolla huomioon.  
 
VAPAAEHTOISTOIMINTA JA VÄLITYÖMARKKINAT 
Päivittäinen vapaaehtoistyö oli pääsääntöisesti lahjoituksena tulleen tavaran läpikäymistä, tavaran 
esillepanoa sekä myös varaston puolella asiakkaiden opastusta ja neuvontaa.  

 
Uusia vapaaehtoisia kävi vuoden aikana tutustumassa toimintaan useita kymmeniä. Heistä osa jäi 
aktiivisesti toimintaan mukaan, toiset oman elämäntilanteen/aikataulujensa vuoksi mukana 
tapahtumissa, talkoissa tai muuten satunnaisesti tarvittaessa. Otimme käyttöön myös keskitetyt 
uusien vapaaehtoisten infotilaisuudet kahdesti kuussa. Tämä todettiin hyväksi käytännöksi. 
 
Vuoden aikana vapaaehtoiset virkistäytyivät erilaisin keinoin. Toimitiloissa pidettiin muutamat 
nyyttikestit, halukkaat osallistuivat myös korukursseille ja niiden yhteydessä järjestettyihin 
saunailtoihin. Lisäksi vapaaehtoisille järjestettiin tiimipalavereja tarpeen mukaan vuoden aikana 
ajankohtaisista aiheista. 
 
Vuoden 2016 aikana pk-seudulla oli kuntouttavassa työtoiminnassa 4 henkilöä, työkokeilussa 8 
henkilöä, yhdyskuntapalvelun suoritti yhteensä 4 henkilöä ja opiskelijoita/tet-harjoittelijoita yhteensä 
10 henkilöä. 

 
AVUSTUSTYÖ 
Pääsääntöisesti tavaralahjoitukset tulivat yksityisten ihmisten lahjoittamina. He toimittivat lahjoitukset 
Hopelle, jossa tavarat läpikäytiin ja hyllytettiin asiakkaiden saataville. Satunnaisesti myös yritykset 
halusivat lahjoittaa heiltä ylijäänyttä tavaraa Hopen asiakkaille jaettaviksi. 
 
Asiakkaat asioivat varastolla ajanvarauksella Hopen käytäntöjen puitteissa. Omalla ajallaan pääsi 
itse valitsemaan varastolta tavaraa oman perheen tarpeisiin. 
 
Pääkaupunkiseudulla harrastustuen piirissä oli 226 lasta ja nuorta. Tukea myönnettiin 
harrastusmaksuihin, välineisiin tai muihin harrastukseen liittyviin kustannuksiin. Harrastustukea 
varten perustettu harrastustiimi käsitteli hakemukset kahden kuukauden välein. Harrastustoimintaa 
tuettiin säätiöyhteistyökumppanin sekä yksityisten ja yrityslahjoittajien turvin. Seurojen myöntämiin 
vapaapaikkoihin Hope etsi sopivat harrastajat asiakasrekisteristään. 
 
Vuonna 2016 vapaa-ajan elämyksiä oli tarjolla perheille runsaasti. Perheet pääsivät jääkiekko-
otteluihin, sirkukseen, uimaan ja huvipuistoihin. Lisäksi oli tarjolla kauneushoitoja sekä kampaamo- 
ja parturikäyntejä. Lähes jokainen perhe halutessaan sai 1-2 elämystä/virkistystä vuoden aikana. 

 
SIDOSRYHMÄT 
Yritysten kanssa lisääntynyt yhteistyö kuluneen vuoden aikana näkyi vapaaehtoistyönä varastolla. 
Usein yrityksestä tuli päivän ajaksi 5-15 henkeä auttamaan tulleen tavaran käsittelyssä. Tämä oli 
hyvin pidetty yhteistyömuoto. Yritykset kokivat myös helpoksi järjestää keräyksiä työpaikoillaan ja 
toimittaa lahjoitukset kerralla Hopelle. Varsinkin jouluksi useat yritykset keräsivät joululahjoja 
perheisiin jaettaviksi. 
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Julkisen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö oli useimmiten asiakkaiden kanssa asiointiin liittyvää 
toimintaa: työntekijä (esim. perhetyö, lastensuojelu) varasi asiakkaalle käyntiajan ja oli mukana 
asiakaskäynnillä asiakkaan tukena ja apuna. Myös turva- ja ensikodit osasivat ohjata tarpeessa 
olevat perheet ottamaan yhteyttä suoraan Hopeen. Uutena mukaan tulivat myös 
maahanmuuttoyksiköt. 
 
Lastensuojelulaitoksiin sekä muualle kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille toimitimme elämyksiä ja 
tapahtumalippuja. 
 
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Tärkeimpänä viestintäkanavana toimi sosiaalinen media, vaikuttavimpana Facebook. Ajankohtainen 
kampanjointi somessa, kuten vakiintuneet keräykset, esim. pääsiäisen alla suklaamunakeräys, 
koulureppuja elokuun alussa ja joulukalenteri- ja -lahjakeräykset joulun alla asiakasperheiden lapsille 
ja nuorille olivat sellaisia, joita lahjoittajamme osasivat jo odottaa. Myös varaston puutteista sekä 
talkoista ja muista tapahtumista infottiin Facebook-sivujen kautta. Vapaaehtoiset saivat 
ajankohtaisen tiedon ja koosteen palavereista myös sähköpostitse. 

 
TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Toiminnanohjaajan palkka maksettiin RAYn avustuksella, samoin osan tilan vuokrasta. Tilavuokraan 
saatiin tukea myös Helsingin ,Espoon ja Vantaan kaupungeilta. Lipaskeräykset tapahtumissa olivat 
osa varainhankintaa ja näillä varoilla ostettiin tapahtuman järjestäjien toiveiden mukaisia hankintoja. 
Lisäksi olemme saaneet lahjoituksia suoraan tilille.  
 
 

 
2.1.14  Rovaniemi 
 
Tiiminvetäjänä Jatta Kivelä ja Kristiina Hintikka-Kukkola  
Vapaaehtoisia 28  
Avustuksia sai 127 perhettä, joissa lapsia yhteensä 307 
 
Vuosi 2016 oli Rovaniemen Hopen ensimmäinen kokonainen toimintakausi. Vuoden tavoitteeksi oli 
asetettu toiminnan vakiinnuttaminen ja tunnetuksi tekeminen Lapin alueella. Näissä tavoitteissa 
onnistuttiin erinomaisesti. Asiakasmäärät kasvoivat tasaisesti vuoden aikana samoin kuin 
yhteistyökumppaneiden määrä. Toiminnan kasvaessa aiemmin hyvin palvelleet varastotilat alkoivat 
näyttäytyä ahtaina ja uusia tiloja onkin hiljalleen alettu etsimään. Vapaaehtoisten määrä pysyi 
tasaisena pienestä vaihtuvuudesta huolimatta. 
 
VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Saimme toimintaamme tasaisesti uusia vapaaehtoisia. Syksyllä 2016 osallistuimme Lapin yliopiston 
järjestämään tapahtumaan, jossa osaltaan kerrottiin vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. Neljä 
vapaaehtoista osallistui toukokuussa 2016 järjestettyyn valtakunnalliseen Hopen vapaaehtoisten 
tapahtumaan. Joulukuussa 2016 Rovaniemen Hopelaiset kävivät yhdessä teatterissa ja saivat 
samalla tutustua teatterin kulisseihin sekä vuorovaikutuskoulutusta. 
 
AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset 
Tavaralahjoituksista suurin osa tuli yksityisiltä ihmisiltä. Lisäksi Pöykkölän ja Ounasmetsän Siwat 
lahjoittivat viikoittain ylijäämäruuat asiakasperheillemme. 
 
2. Harrastustuki 
Vuonna 2016 harrastetukea sai 4 perhettä mm. jalkapalloon ja sirkusharrastukseen. 
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3. Vapaa-ajan elämykset 
Vapaa-ajanelämyksiä mahdollistettiin mm. elokuvalippujen, uintilippujen ja simerock-lippujen avulla. 
Avustusta sai lähes 50 perhettä. 
 
SIDOSRYHMÄT: 
Rovaniemen Hope aloitti jatkuvan yhteistyön Sokos Hotel Vaakunan kanssa. Uusina 
yhteistyökumppaneina aloittivat myös Rovaniemen teatter ja Ounasmetsän Siwa. Lisäksi yhteistyötä 
jatkettiin Entisten nuorten Rovaniemi ry:n kanssa ja Pöykkölän Siwan kanssa. 
 
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Vuonna 2016 Rovaniemen Hopen toiminnasta kerrottiin mm. Lapin Kansassa. Lisäksi tiiminvetäjä 
Jatta Kivelä kirjoitti Uuden Rovaniemen lauantaivieraspalstalle ja vieraili pariin otteeseen Lapin 
radiossa.  Rovaniemen Hopen Facesivuilla oli vuoden 2016 lopussa tykkääjiä 1393. Instagramissa 
seuraajia oli 108. 
 
TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Rovaniemen Hopen vuokrakulut katettiin 50% RAY:n valtakunnallisella tuella ja loppu kuluista 
katettiin yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä saaduilla lahjoituksilla. Lisäksi varainhankintaa tuki mm. 
Rovalan kuoro. Varainhankintaa ei erikseen tehty, mutta yhdessä Entisten nuorten Rovaniemi ry:n 
kanssa toteutetut Hallikirppis ja Simerock-disco antoivat hyvän tuoton. 

 
 
 
2.1.15 Seinäjoki 
 
Tiiminvetäjänä Marjut Koivumäki. 
Vapaaehtoisia 18 
Avustuksia sai 225 perhettä, yhteensä 676 lasta. Avustuskertoja yhteensä 677.  
 
Kuukausittain varastollamme kävi 40 - 55 asiakasperhettä. Asiakasmäärät kasvoivat tasaisesti. Eri 
kaupunkien perhetyöntekijät toivat meille runsaasti asiakasperheitä. Loppuvuodesta vuokrasimme 
isommat toimitilat asioinnin ja toimimisen sujuvuuden takaamiseksi.  
 
VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Suurin osa vapaaehtoistoiminnastamme oli tavaroiden hakua, purkamista ja lajittelua. 
Kaikki toimijamme ottivat asiakkaita vastaan varastollamme.  
 
Uudet vapaaehtoiset ottivat meihin yhteyttä pääosin sähköpostitse. Kutsuimme uusia tutustumaan 
toimintaamme kahdeksan kertaa vuoden aikana. Lisäksi toimijat perehdyttivät yksittäisiä uusia 
tulokkaita. 
 
Toukokuussa Helsingissä järjestettyyn valtakunnalliseen virkistäytymispäivään osallistui Seinäjoelta 
kolme toimijaa ja tiiminvetäjä. Marraskuussa pikkujouluilimme käymällä Seinäjoen 
kaupunginteatterissa katsomassa Kvartetti-esityksen ja ruokailemalla teatterin joulubuffetissa. 
 
AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset 
Pääosa avustuksistamme saatiin yksityisiltä henkilöiltä. Suurin osa lahjoittajista toi itse 
lahjoituksensa varastollemme tai jonkun toimijamme kotiin. Osan lahjoituksista nousimme 
lahjoittajalta. Isommat huonekalut asiakkaat yleensä noutivat itse suoraan lahjoittajalta. Osa 
asiakkaistamme kävi itse valitsemassa varastoltamme tarvitsemansa tavarat, osalle lähetimme 
tavaroita ja joillekuille veimme tavarat ennalta sovittuun paikkaan. 
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2. Harrastustuki 
Muutaman perheen lapsi sai kauttamme harrastustukea. Tukea antoi mm. ratsastusharrastukseen 
tukea myöntävä säätiö. Kaksi yksityishenkilöä tuki kolmen lapsen hevosharrastusta vuoden ajan. 
 
3. Vapaa-ajan elämykset 
Hiihtoloma-aktiviteetiksi tarjosimme keilausta SQB:llä 29 perheelle.  
Maaliskuussa vietimme Touhutalo-päivän, johon osallistui 23 perhettä (64 lasta). 
Toukokuussa noin 30:llä asiakasperheemme huoltajalla oli mahdollisuus ruokailla Juurella-ravintolan 
järjestämällä juhlaillallisella. 
Kesäkuussa teimme kesäretken Fun Parkiin. Retki sisälsi buffetruokailun. Retkelle osallistui 14 
perhettä (34 lasta) sekä kaksi vapaaehtoista. 
Elokuussa vietimme Hopen viisivuotissynttäreitä varastollamme. Varastomme piha-alueella oli JK-
pelien sponsoroimana tarjolla hattaraa, popcornia, narunvetoa, pallonheittoa ja  pomppulinna. 
Lisäksi oli kasvomaalausta, kynsien lakkausta ja tatuointipiste. Kävijöille oli tarjolla mm. kahvia, 
teetä, mehua, makkaroita, pipareita sekä Alittaren tarjoamia täyte- ja voileipäkakkuja. 
Syysloma-aktiviteetiksi tarjosimme osalle perheistä elokuvaillan, keilailun tai käynnin Minetti-
jäätelöbaarissa. Näistä pääsi nauttimaan yhteensä 15 perhettä (87 lasta). 
Marraskuussa vietimme Touhutalo-päivän, johon osallistui 35 perhettä. 
Joulukuussa vietimme Medilaserin tarjoaman Duudson Activity Park -päivän. Tähän osallistui 
yhteensä 28 perhettä (72 lasta). 
Joululahjoja ja muita joulumuistamisia sai 50 perhettä (150 lasta). 
Saimme yksityisiltä henkilöiltä lahjoituksena 22 perheelle joulukinkun. 
 
SIDOSRYHMÄT: 
Siwan ylijäämäruokien muodossa apua sai noin 85 asiakasperhettä (285 lasta). Näitä avustuskertoja 
oli yhteensä 820. Jouluaattona meiltä osallistui 2 toimijaa Nurmon kirjastolla järjestettyyn 
joulutapahtumaan, joka oli suunnattu yksinäisille ja vähävaraisille lapsiperheille. 
 
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Meillä on Facebookissa 2034 tykkääjää. 
 
TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Pääosa varainhankinnastamme koostuu yritysten ja yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituksista. 
Kaupungin nuorisolautakunnalta saimme avustuksen nuorisotoimintaan. RAYn valtakunnallisesta 
avustuksesta jyvitettiin osuus puoleen toimitilavuokrastamme. 
 
Marras-joulukuussa tuunasimme katuharjoja, joita myimme itse useissa eri paikoissa ja joita myös 
muut tahot ottivat puolestamme myyntiin. Harjoja myytiin 366 kappaletta. Osalla näistä tuloista 
ostimme joulumuistamisia perheille. 
 

 
 

2.1.16 Tampere 

Tiiminvetäjänä Kirsi Stenvall  
Vapaaehtoisia noin 70, joista noin 40 aktiivisesti toiminnassa mukana kuluneen vuoden aikana. 
Avustuksia sai 1002 perhettä, joissa lapsia yhteensä 2251.  
Kasvua edelliseen vuoteen oli melkoisesti: avun piirissä oli noin 500 lasta enemmän kuin vuonna 
2015. 
 
Toiminta jatkui Tampereella Onkiniemessä kaupungin meille osoittamassa 340 neliön tilassa.  
Olemme saaneet tilan veloituksetta käyttöömme osana Hopen ja kaupungin välistä 
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kumppanuussopimusta, jossa Hopen ja kaupungin yhteistyön muodot määriteltiin tiiviiksi ja toisiaan 
tukeviksi.  
 
Hopen asiakasmäärissä oli voimakasta kasvua, mutta asiakaskäyntien määrää voitiin silti lisätä ja 
asiakkaita palvella entistä monipuolisimmin ja nopeammin. Asiointi tapahtui ajanvarauksella ja ajan 
sai hätätapauksissa samalle päivälle, normaalistikin aina noin viikon kuluessa. Kuukausittain 
asiakaskäyntejä oli noin 250. Hope oli avoinna joka arkipäivä yhdeksästä kolmeen, keskiviikkoisin 
kuuteen, ja tänä aikana paikalla oli palkkatuella palkattu työntekijä, joka organisoi toimipisteen 
arkisia käytäntöjä ja ohjasi työkokeilijoita. Tiimissämme oli myös sosiaalipsykologian opiskelija, joka 
suoritti meillä harjoittelunsa ja teki Hopen asiakastyytyväisyyskyselyn raportteineen. Päivittäin 
paikalla oli myös vapaaehtoistoimijoita. Paikalla oli yhtä aikaa yleensä 4-7 henkilöä, keskiviikon 
päivystyksessä noin 6-15.  
 
VAPAAEHTOISTOIMINTA JA VÄLITYÖMARKKINAT 
Vapaaehtoistoiminta jatkui vahvana ja vilkkaana. Vapaaehtoiset saivat osallistua toimintaan 
haluamallaan tavalla: olemalla mukana asiakaspäivystyksissä, solmimalla yhteistyökontakteja, 
tekemällä pr-työtä, suunnittelemalla tapahtumia, organisoimalla toimintaa sekä olla 
vastaanottamassa, lajittelemassa ja hyllyttämässä tavaraa. Vapaaehtoiset tekivät kuukausittain 
yhteensä noin 300 työtuntia, mutta kiireisinä aikoina, kuten joulun alla tehdyt työtunnit 
moninkertaistuvat. 
  
Tärkeänä osana oli myös välityömarkkinoiden mahdollistuminen Hopessa. Vuoden aikana Hopessa 
työskenteli kolmetoista työkokeilijaa ja kaksi henkilöä palkkatuella. Hope oli heille erinomainen 
paikka orientoitua työelämään ja tehdä merkityksellistä ja mielekästä työtä.  
 
 
AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset 
Suurin osa tavaralahjoituksista saatiin tavallisilta Tampereen alueen asukkailta, jotka halusivat antaa 
käytetyt, hyvänkuntoiset tavarat eteenpäin jaettaviksi. Myös eri järjestöt ja työpaikat järjestivät 
keskuudessaan tavarakeräyksiä, ja jonkin verran saimme myös uutta tavaraa lahjoituksena 
yrityksiltä. Lahjoitukset jaettiin asiakkaidemme kesken niin, että jokainen sai ottaa tarvitsemaansa. 
 
2. Harrastustuki 
Harrastustukea sai 111 lasta ja lajeina olivat mm. ratsastus, shakki, voimistelu, paini, jalkapallo, 
cheerleading ja salibandy. Teimme yhteistyötä Ahjolan kanssa ja se takasi 42 lapselle ilmaisen 
kerhopaikan haluamassaan kerhossa. Yhteistyö Mad Sciencen kanssa antoi lapsille myös 
mahdollisuuden tiedekerhoihin ja tiedeleireihin. Ratsastajaliiton kanssa tehty yhteistyö mahdollisti 
hevosharrastuksen aloittamisen halukkaille. Pystyimme myös tukemaan harrastusvälineiden 
hankinnassa joko kierrätystavaroin tai lahjakortein. 
 
3. Vapaa-ajan elämykset 
Vapaa-ajan elämyksiä pystyimme jakamaan sadoille lapsille ja nuorille.  Pitkin vuotta saimme jakaa 
lippuja elokuviin, teatteriin, jääkiekkopeleihin ja futismatseihin, mutta panostimme erityisesti loma-
aikojen elämyksiin. Kesälomalla 250 henkeä pääsi polskuttelemaan Edenin kylpylään, 480 henkeä 
retkeili Viikonsaareen, ja 400 henkeä pääsi Särkänniemeen, ja tämän lisäksi pystyimme tarjoamaan 
lippuja myös muihin kesäisiin aktiviteetteihin. Syyslomalla panostimme liikunnallisiin harrasteisiin ja 
jaoimme lippuja Flow Parkiin ja Irti maasta-kiipeilypuistoon. Joulun aikaan 400 henkilöä pääsi 
mukaan Koiramäen jouluun. 
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SIDOSRYHMÄT 
Yhä useamman yrityksen kanssa tehtiin yhteistyötä, yhteiset kampanjat lisääntyivät, ja uusia 
yhteistyömuotoja haettiin. Hope sai olla myös yritysten lahjoitusten kohteena: etenkin joulun alla 
yritysten rahalahjat sekä mittavat lahjakeräykset varmistivat hyvän joulun asiakkaillemme. 
 
Tampereen kaupunki mahdollisti toimintamme luovuttamalla toimitilan käyttöömme korvauksetta, ja 
kaupungilta saimme myös toiminta-avustusta. Hope on tunnustettu osaksi alueen vähävaraisten 
perheiden tukiverkostoa, ja yhteistyömme sosiaalisektoriin oli tiivistä. 
 
Reppukampanjamme alkusyksystä oli menestys, ja se huomioitiin mediassa. Onnistunut oli myös 
yhdessä Ekokumppaneiden kanssa tehty energiansäästökampanja, jossa energiaa säästämällä 
hankittiin lippuja Koiramäkeen Hopen perheille. Varalan urheiluopiston ja Flow Parkin ideoima ja 
toteuttama liuku Tammerkosken yli tavoitti sekä median että yleisön ja tapahtuma keräsi 520 lippua 
Flow Parkiin Hopen lapsille ja nuorille. 
 
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Tärkein viestintäkanavamme oli Facebook, jossa sivullamme oli vuoden lopussa noin 6000 
tykkääjää. Facebook-sivullamme pystyimme viestimään nopeasti ja tehokkaasti siitä, mitä meillä 
tapahtuu. Suosituimmat päivitykset saivat kymmeniä jakoja ja näiden kautta enimmillään yli 60 000 
lukijaa. 
 
Joululahjakeräyksemme sai melkoisesti mediahuomiota niin Aamulehdessä kuin Iltasanomissakin, 
joissa keräyksen menestyksellisestä etenemisestä päivitettiin useammassa jutussa. 
 
TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Hope Tampereen varat koostuivat Tampereen kaupungin myöntämästä toiminta-avustuksesta, 
yritysten ja yksityisten rahalahjoituksista.  
 
 
 
 
2.1.17 Turku 
 
Tiiminvetäjä Arja Heinonen 
Vapaaehtoiset aktiivit 18, muita toimijoita 8 
Autettuja perheitä 357, lapsia 858 
Työkokeilussa 2 ja työllistämistuella 1 
 

Vuonna 2016 perheiden kokonaismäärä lisääntyi edelleen ja autettuja perheitä oli 357 (v. 2015 302 
perhettä). Ensi kertaa Hopessa asioivia perheitä oli noin 180. Muutoksia tapahtui myös perheiden 
kokoonpanossa ja tämä näkyi lasten määrän kasvussa. Autettujen lasten lukumäärä vuonna 2015 oli 
696 ja 2016 heitä oli 858. Lisääntyvä asiakasmäärä toi haasteita päivittäisiin toimintoihin, 
asiakastyöskentelyyn sekä erilaisten elämysten ja harrastusten toteuttamiseen/tukemiseen. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Pyöritimme vapaaehtoisvoimin toimitilamme aukioloja, purimme lahjoituksia ja lajittelimme niitä sekä 
osallistuimme eri kampanjoihin. Vapaaehtoisia aktiiveja tuli lisää. Tarpeen mukaan eri kampanjoihin 
osallistuvia oli myös mukana. Työllistämistuella oli yksi henkilö sekä työkokeilussa kaksi henkilöä, 
etusijalla näissä työllistämisissä oli aina asiakasperheemme vanhempi. Peruskoulun TET-jaksolla oli 
oppilas tutustumassa viikon ajan Hopen toimintaan sekä samoin AMK-opiskelija muutamana 
päivänä syksyllä. Vapaaehtoisille oli koulutusviikonloppu sekä yhteinen virkistäytymistapahtuma. 
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Yhteydenpitoa auttoi somessa vapaaehtoisten oma ryhmä, jota kautta kerrottiin mm. tulevista 
tapahtumista. 

AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset 
Avun antamisen tarvitsijoille mahdollistivat edellisten vuosien tapaan lukuisat yksityiset, yritykset, 
järjestöt, yhdistykset sekä eri tapahtumat. Suurin osa jakamistamme tavaroista oli lasten ja nuorten 
vaatteita, kenkiä, kodin tekstiilejä, leluja ja harrastusvälineitä. Vauvoja varten jaoimme vaatteita sekä 
tarvikkeita, mm. lastenvaunuja, sänkyjä, syöttötuoleja ja itkuhälyttimiä. Uusia avunpyyntöjä tuli 
kauempaakin ja heille lähetimme paketit. Lisäksi saimme vaatelahjakortteja ja elämyslippuja.  
 
Kampanjoiden myötä keräsimme lapsille polkupyöriä, koulureppuja (n. 200), joulukalentereita (n. 
1000) sekä joululahjoja (n. 700). Jouluna sai kauttamme ruokakaupan lahjakortteja 160 perhettä, 
lisäksi jaoimme jouluna myös 200 lounasseteliä. Koko vuoden aikana useampi perhe sai myös 
ruokalahjakortin. Paikallinen ravintola jatkoi yhteistyötä kanssamme laajentaen ruokahakua syksyllä 
myös aamuisin tapahtuvaksi. Näin kaksi perhettä sai hakea päivittäin heiltä lounaalta ja iltabuffetista 
ylijääneet ruuat viikon ajan. Tämä apu tavoitti n. 60 perhettä. 

2. Harrastustukea eri muodoissa sai 84 lasta. Jalkapallo 4, voimistelu 1, cheerdance 2, cheerleader 
1, lasten teatteri 1, paini 1, partio 1, sirkuskoulu 1, nuorten näytelmäkerho 1 ja kuvataidekoulu 1.  
Yksityinen pienten lasten liikuntaa järjestävä yritys lahjoitti 20 paikkaa liikuntaryhmiin sekä 
paikallinen urheiluseura antoi 50 paikkaa salibandyyn. 

3. Vapaa-ajan elämykset 
Erilaisia elämyksiä toteutettiin paljon. Suurin tapahtuma oli Seikkisrock, johon firmat lahjoittivat 340 
lippua. Paikallinen ravintola, yhteistyökumppanimme, tarjosi neljänä iltana juhlabuffetin, johon 
osallistui n. 350 henkilöä.  Useita kymmeniä lapsia ja perheitä pääsi vuoden aikana mm. kylpylään, 
Muumimaailmaan, muumifestareille, Jukuparkkiin, Superparkkiin, merenrantaleirille, jalkapallon 
kesäkouluun, ratsastusleirille ja museon kesäkouluun. Ti-Ti nalle konserttiin jaoimme keväällä ja 
syksyllä lippuja sekä perheet pääsivät jääkiekko-ja salibandyotteluihin.  Hiihtolomalla uimalippuja 
jaettiin 400 kpl sekä kymmeniä elokuvalippuja ja HopLop lippuja. 

 

SIDOSRYHMÄT 
Yritykset, jotka tekivät kanssamme yhteistyötä, järjestivät erilaisia keräyksiä perheiden hyväksi 
keräten mm. vaatteita, elämyslippuja, joulukalentereita ja lahjoja. Yritykset antoivat myös talkooapua 
tarvittaessa. Uutena yhteistyötahona saimme ison liikekeskuksen Turun ydinkeskustasta. Heidän 
kanssaan toteutimme ison joululahjakampanjan, joka kesti kolme viikkoa ja sen tuottona saimme 
tarvittavat joululahjat sekä lahjakortit jaettavaksi lapsille jouluna.  
 
Lisäksi saimme taloudellista tukea perheiden eri tarpeisiin. Yksi yritys tuki edelleen 
kummiperhettänsä ja sama yritys järjesti ja jakoi 200 ruokakassia. Useita uusia yrityksiä on tullut 
mukaan antaen myös taloudellista tukea, mikä on mahdollistanut erilaisten elämysten järjestämisen. 
Olemme tehneet yhteistyötä eri järjestöjen kanssa ja ohjanneet perheitä erityistarpeissa heidän 
puoleensa, myös he vastaavasti ohjaavat asiakkaita meille. Osallistuimme myös tapahtumiin, joissa 
teimme Hope-yhdistystä tunnetuksi ja lasten päiväkodissa käytiin kertomassa Hopesta. Kuntien 
sosiaalitoimen kanssa teimme yhteistyötä perheiden auttamiseksi sekä lahjoitimme tiettyihin 
kohteisiin aikuisten vaatteita kuin myös tavaralahjoituksia lastenkotiin. 
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VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Paikallinen viestintätoimisto jatkoi edelleen yhteistyötä kanssamme. He tekivät lehdistölle ja medialle 
tiedotteita sekä laativat mainoksia kampanjoistamme sosiaaliseen mediaan. Tämän yhteistyön 
johdosta saimme medianäkyvyyttä paljon mm. tv:ssä, radiohaastatteluissa sekä myös lehdistössä. 
Yhteistyö osoittautui erittäin hyväksi, sillä lisääntynyt näkyvyys toi uusia yhteistyötahoja sekä uusia 
tukijoita. Lisäksi myös uudet perheet tulivat tietoiseksi Hopesta.  
 
Turun Hopen Facebook-sivun tykkääjien määrä oli loppuvuodesta 2745. Parhaimmillaan sivun 
tapahtuman mainos tavoitti yli 9000 näyttöä. Lisäksi meillä oli käytössä oma blogisivu, johon 
päivitettiin kuukausittain kuulumiset. 

Uutena some-kanavana otimme käyttöön Instagramin, johon päivitimme kuvia Hopen eri 
tapahtumista. Osallistuimme myös eri tavoin niin järjestöjen kuin yksittäisten yritysten tapahtumiin. 
 

TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Hope Turku toimi RAY:n, yksityisten ja yhteistyökumppanien tuella saaden näin maksetuksi toimitilan 
vuokran sekä elämyksiä ja harrastustukea lapsille ja muuta konkreettista apua perheille. 
Varainhankintaa tehostettiin osallistumalla eri tapahtumiin. Myös Turun kaupunki tuki ensikertaa 
Hopea. 
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2.2  TUKI HARRASTUKSIIN 
 
Harrastustukea myönnettiin 403 perheelle (v. 2015 348), joissa harrastavia lapsia oli 646 (v. 2015 
526). Tuesta noin 90% kohdistui hakemusten mukaisesti liikuntaharrastuksiin, loput kulttuuri- ja 
musiikkiharrastuksiin tai erilaisiin kerhoihin.  
 
Harrastetukea myönnettiin Hopen valtakunnallisista keräysvaroista ja hakemuksia ohjattiin 
yhteistyösäätiöömme. Lisäksi paikallistiimit jakoivat tukea harrastuksiin omista keräysvaroistaan. 
Tukea oli mahdollista hakea yli 6-vuotiaalle ja alle 18-vuotialle lapselle/nuorelle uuden harrastuksen 
aloittamiseen tai olemassa olevan harrastuksen jatkamiseen tilanteissa, joissa harrastus uhkasi 
loppua perheen vähävaraisuuden vuoksi.  
 
Sanottua: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

”Lapsen itsetunto 
parantunut, 
tyytyväisempi kotona 
ja koulussa.” 

 ”Lapselleni harrastaminen on 
tärkeää, sillä meillä ei ole 
mitään tukiverkostoa. 
Harrastusten kautta lapsilla on 
elämässään muita aikuisia ja 
tietysti kavereita.” 

 

”Tunnen tavallaan olevani hyvä 
vanhempi myös sen takia että 
lapseni saa harrastaa mieluista 
lajia. Kaikesta ollaan oltu valmiita 
tinkimään ennen harrastuksesta 
luopumista. Onneksi Hope auttoi 
siinä tilanteessa kun harrastus 
olisi täytynyt laittaa katkolle 
lapsesta riippumattomista syistä.” 

 

”Se joka hakee avustuksia, 
on yleensä aika monessa 
sopassa keitetty ja väsynyt 
jo kaikkeen byrokratiaan 
sekä ylenkatseeseen ja 
epäilyihin. Että se olisi 
sujuvaa ja kunnioittavaa, 
kuten Hopella ollut.” 
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3 VAPAAEHTOISTOIMINTA 
 
 
Hopen avustustyö toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät 
tukivat ja kehittivät vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisten lukumäärä oli joulukuun lopulla 476 
henkilöä. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin viidelläkymmenellä.  Lisäksi yhdistyksessä toimi 
kymmeniä ”pop up” -vapaaehtoisia ja vapaaehtoistyötä kävivät tekemässä yritysten 
vapaaehtoisporukat, monesti osana yritysten yhteiskuntavastuuohjelmaa.  RAY:n avustus kohdistui 
kokonaisuudessaan vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja vapaaehtoisten tukemiseen. 
 
Vuositavoitteenamme oli vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. Vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksista tiedotettiin aktiivisesti etenkin sosiaalisen median välityksellä. Tukimuodot 
säilytettiin ennallaan. Uusien vapaaehtoisten perehdyttämiseen muotoiltiin yhdessä vapaaehtoisten 
kanssa ohjeistus ja siihen luodut materiaalit otettiin loppuvuodesta käyttöön. Vapaaehtoisten määrä 
kasvoi noin viidelläkymmenellä henkilöllä edellisvuodesta.   
  
 
TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI:  

- Valtakunnallinen vapaaehtoisten tapaaminen järjestettiin Park Hotel Käpylässä 14.-15.5.2016 
Osallistujia oli 56. Viikonlopun ohjelma koostui toiminnallisesta vuorovaikutuskoulutuksesta, 
myötätunto-luennosta sekä työpajoista hyviin käytäntöihin ja uuden vapaaehtoisen 
perehdyttämiseen liittyen. 
- Tiiminvetäjät kokoontuivat 27.8.2016 Helsingissä ajankohtaisten asioiden sekä kokemusten 
vaihtoon liittyen. 
- Toiminnanjohtaja tapasi tiimejä vuoden aikana tiimien omilla paikkakunnilla.  
- Paikallistiimit pitivät palavereja sekä virkistäytyivät paikallisesti, kaikille tiimeille jaetun 
virkistäytymisrahan turvin.  
- Vapaaehtoisille lähetettiin vuoden aikana neljä sähköistä tiedotetta ajankohtaisista asioista. Intran 
rakentaminen aloitettiin.  
- vapaaehtoisille tarjottiin mahdollisuutta ryhmämuotoiseen työnohjaukseen 
- uuden vapaaehtoisen perehdytyspolku kirjattiin auki ja perehdytyksen avuksi tuotettiin materiaaleja 
- vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista kampanjoitiin sosiaalisessa mediassa vuoden mittaan 
- ympäri vuoden yhteydenpitoa ja neuvontaa vapaaehtoisille 
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 4    YHTEISTYÖ  

 
 
Paikallistason yhteistyöstä on mainittu tarkemmin luvussa 2, paikallistoimijoiden omissa 
vuosikertomuksissa. 
 
 
4.1 Järjestöyhteistyö 
 
Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa oli aktiivista.  Tästä löytyy tietoa kakkosluvun 
paikallistoimijoiden omista vuosikertomuksista.  
 
 
4.2 Yhteistyö kuntasektorin kanssa 
 
Paikallistoimijat saivat kaupungeilta yleisavustuksia kuin myös kohdennettuja avustuksia 
vuokrakuluihin ja retkitoimintaan. Käytänteet ja summat vaihtelivat kaupungeittain. Kaupungilta 
käyttöön saadut kuluttomat tilat olivat Tampereella ja Kouvolassa. Yksityiseltä/yritykseltä käyttöön 
saadut kuluttomat tilat olivat Hyvinkäällä ja Lahdessa. Hämeenlinnan, Mikkelin, Jyväskylän, Kuopion, 
Oulun, Lohjan, Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit myönsivät avustuksia tilavuokriin.  
 
Yhteistyötä tehtiin asiakasohjauksessa etenkin sosiaalitoimen ja perhetyöntekijöiden kanssa. 
Yhteistyötahoja ohjeistettiin käytännöistämme. 
 
 
4.3  Valtakunnallinen yritysyhteistyö 
 
Paikallistason yritysyhteistyön lisäksi tehtiin valtakunnallisesti toimintaamme tukevaa yhteistyötä. 
Kumppaneiden avulla saimme lahjoituksia jaettavaksi, ammatillista osaamista muun muassa 
viestintään ja taloushallintoon sekä suoraa rahallista tukea toiminnallemme. 
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5  VARAINHANKINTA, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ  
 
 
5.1 Varainhankinta 
 
Rahankeräysluvan alaisina keräyskanavina käytössä oli virtuaaliset sekä muoviset keräyslippaat. 
Lisäksi rahanlahjoitusmahdollisuuksista tiedotettiin kotisivuillamme. 

Vuoden aikana saatiin merkkipäivälahjoituksia sekä yksittäisiä lahjoituksia yksityishenkilöitä sekä 
yrityksiltä. 
 
Vuonna 2016 ei yhdistyksellä ollut valtakunnallista myytävää varainkeruutuotetta.  
 
Paikallistasolla kerätyt varat olivat kyseisen paikallistoimijan käytettävissä.  
 
Varainhankinnan kokonaistuotot vuonna 2016 oli 368 889,45€ ja kulut 1821,21€ (ohjelmistokulut).  
 

5.2   Media 

Vuoden aikana saatiin aiempaa enemmän medianäkyvyyttä paikallislehdissä. Hopea koskevia 
uutisosumia oli 71 (vuonna 2015 64) 

Valtakunnallista näkyvyyttä saimme MTV3:n Aamu-tv:ssä joulun alla Kinkkutemppu-kampanjan 
tiimoilta.  
 
Käytössä oli mediaseurantatyökalu, jonka myötä viestinnän seuraaminen ja uutisointia koskeva 
reagointi tehostui.  

 
5.3  Markkinointi 
 
Markkinointi painottui verkossa tehtävään markkinointiin.  Facebook-mainontaa toteutettiin muun 
muassa uusien vapaaehtoisten tavoittamiseksi.  
 
Paikallistiimimme olivat mukana useissa paikallisissa tapahtumissa kertomassa toiminnastaan. 
 
Markkinointimateriaalia päivitettiin vuoden aikana. Käytössä oli yhteistä digi- ja printtimateriaalia. 
 
 

5.4 Viestintä 
 
5.4.1 Ulkoinen viestintä 
 
Aktiivisena viestintäkanavana oli käytössä Facebook, jossa ns. yleisellä sivulla oli 31.12.2016 
yhteensä 13 635 tykkääjää (31.12.2015 tykkääjiä 12 228). Lisäksi jokaisella paikallistiimillä oli omat 
sivunsa. 
 
Twitterissä toimimme yhden yhteisen tilin kautta. Instagramissa tiimeistä olivat pääkaupunkiseutu, 
Tampere, Joensuu, Oulu, Turku ja Lohja jokainen oman tilinsä kautta.  
 
Cisionin tiedotejakelun kautta lähetettiin yksi mediatiedote.  
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5.4.2. Sisäinen viestintä 

Hopen vapaaehtoisille sekä jäsenille lähetettiin vuoden aikana neljä valtakunnallista tiedotetta. 
Facebookissa toimi tiimien sekä tiiminvetäjien suljetut keskusteluryhmät. Osalla tiimeistä oli käytössä 
WhatsApp-ryhmät. Intran kasaaminen aloitettiin loppuvuodesta.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

 


