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Hope toimii yhdessä yhteiseksi
hyväksi, jotta lapsilla olisi
Suomessa tasa-arvoisemmat
mahdollisuudet hyvään arkeen.
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1 Y L E I S TÄ
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Toimimme 20 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea. Tavoitteemme on, että lapsilla
olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Jaamme vähävaraisille ja
kriisin kokeneille perheille vaate- ja tavaralahjoituksia sekä lapsille ja nuorille harrastustukea
ja vapaa-ajan elämyksiä.
Vireät ja aktiiviset paikallistoimijamme avustivat vuonna 2017 yhteensä 6568 perhettä eli
16 960 lasta ja nuorta. Apumme tavoitti siis yli tuhat perhettä ja noin 4000 lasta enemmän
kuin edellisenä vuonna. Saimme joukkoomme uusina tulokkaina Kajaanin, Vaasan ja Lappeenrannan paikallistiimit, joiden toiminta käynnistyi paikallisten vapaaehtoisten pyörittämänä upeasti.
Meillä oli ilo tarjota entistä enemmän vapaaehtoistyön mahdollisuuksia myös yritysten
henkilöstölle ja satunnaisille vapaaehtoistoimintaa tekeville henkilöille. Ajatuksemme siitä,
että avustustyötä lasten hyväksi tehdään yhdessä & yhteisesti, on siis saanut uusia muotoja,
joiden avulla olemme voineet vastata edelleen kasvaneisiin asiakasmääriin. Meille on tärkeää
uudistua toimintaympäristön mukana ja kuunnella herkällä korvalla apuamme tarvitsevien
perheiden ääntä: toiveita, ajatuksia ja tarpeita. Sitä haluamme jatkossakin vaalia.
Kiitämme lämpimästi jokaista vuoden varrella mukana ollutta!

20 paikallistoimijaamme avusti
6568 perhettä eli
16 960 lasta ja nuorta

Uusia tulokkaita: Kajaanin, Vaasan
ja Lappeenrannan paikallistoimijat
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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 huostaanotetuille lapsille. Teemme todeksi unelmaa
siitä, että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Samalla
edistämme yhteisöllisyyttä ja välittämistä Suomessa.

TOIMINTAMUODOT
Tavara- ja vaate
lahjoitukset

Harrastustoiminnan
tukeminen

Iloa tuottavien vapaa-ajan
elämysten mahdollistaminen

ARVOT

1
2
3
4

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 2017 yhdistyksellä oli kaksi vakituista työntekijää. Toiminnanjohtajan tehtävää hoiti
Eveliina Hostila. Toiminnanohjaajan tehtävää hoiti Nora Virtanen.
Tampereen toimipisteessä oli vuoden aikana määräaikaisessa palkkatuetussa työsuhteessa
kaksi henkilöä (eri aikoina). Pääkaupunkiseudulla palkkatuella työskenteli yksi henkilö.
Yhdistyksen toiminnassa oli mukana lisäksi työkokeilijoita, työharjoittelijoita, henkilöitä kuntouttavasta työtoiminnasta sekä yhdyskuntapalvelun suorittajia.

1.3 Hallitus ja kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
tiistaina 21.3.2017 klo 11 Kutomotien toimipisteessä
Helsingissä.
Hallitus piti vuoden aikana yhdeksän kokousta.

HALLITUS VUONNA 2017:
Tiina Nummenmaa, puheenjohtaja
Hanna Ahlblad, varapuheenjohtaja
Kari Keskitalo

1.4 Jäsenasiat
Yhdistyksen jäsenmäärä 30.12.2017 oli 557, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 432.
Huomioitavaksi tulee, että jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden jäsenten erottami-
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nen tehdään vuoden 2018 puolella ja lisäksi loppuvuodesta 2017 jäseneksi
liittyneet maksavat ensimmäisen jäsenmaksunsa vasta vuoden 2018
vuosikokouksen jälkeen.
Jäsenasioita hoiti toiminnanjohtaja ja käytössä oli FloMembers-jäsen
rekisteri.

Jäsenmäärä kasvoi

557jäseneen

edellisvuoden 432:sta.

Kansalaisareenan, Soste ry:n, Espoon järjestöjen yhteisön sekä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenyyksiä jatkettiin. Lisäksi Hope
liittyi Lastensuojelun Keskusliiton sekä EAPN-FIN:n jäseneksi.

1.5 Talous
Yhdistyksen tuloslaskelma päivämäärällä 31.12.2017 osoitti ylijäämää 23 491,59 €.

AVUSTUSTOIMINTAAN KÄYTETYT KERÄYSVARAT
2015–2017 (tavaraostot, harrastustuki, elämystoiminta)
+53 %
vuodesta
2016
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1.6 Toimitilat
Yhdistyksen kotiosoite oli Helsingissä (Kutomotie 6A). Toiminnanjohtajan työpiste oli
Hämeenlinnassa, Innoparkissa.
Jokaisella paikallistoimijalla oli käytössään vuokratut tai maksutta käyttöön saadut toimitilat.
Vuoden aikana vuokrattiin uudet tilat Kajaanin, Vaasan ja Lappeenrannan uusille paikallistoimijoille.
Paikallistoimijoille vuokratut tilat toimivat lahjoitusten vastaanotto-, varastointi-, pakkausja jakopisteenä sekä vapaaehtoistyön keskuksina.
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1.7 Vuositavoitteet ja niiden toteutuminen
Toiminnan tavoitteiksi vuodelle 2017 oli asetettu matalan kynnyksen auttamisen ja selkeän
sekä innostavan vapaaehtoistoiminnan säilymisen lisäksi paikallistoimijoiden määrän kasvattaminen, monikanavainen ja tavoittava viestintä sekä toiminnan linjausten tekeminen
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
Asiakkaiden ja vapaaehtoisten palautteen mukaan toimintamuodot
koettiin toimiviksi ja tarpeellisiksi. Materiaalilahjoitukset, 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.

Vapaaehtoisten määrä
kasvoi yli 120 henkilöllä
ja yritysten tekemä
vapaaehtoistyö lisääntyi.

Vapaaehtoisten määrä kasvoi yli 120 henkilöllä ja yritysten tekemä
vapaaehtoistyö lisääntyi. Kaikki paikallistoiminnot säilyivät. Vapaaehtoiset innostuivat edelleen paikallisesta yhteisöllisyyttä lisäävästä
konkreettisesta toiminnasta. Paikallistoimijoiden määrä kasvoi kolmella:
Kajaanissa, Vaasassa ja Lappeenrannassa käynnistyi Hopen paikallistoimijat aktiivisten paikallisten ihmisten avulla.
Viestintäkanavina sosiaalinen media toimi aktiivisesti, lisäksi
Lappeenrannan paikallistoiminnalle perustettiin paikallisia
blogeja. Viestintä ja markkinointi keskittyi paikallistasolle ja
tavoitti ennätysmäärän yleisöä mediaosumien perusteella.
Toiminnan linjauksia muotoiltiin kevään vapaaehtoistapaamisessa, sähköisellä Innoduel-alustalla sekä näiden yhteenvetoja hallituksen ja työntekijöiden kesken.

ASIAKKAAT KERTOIVAT
APUMME TUOVAN ILOA,
TOIVOA SEKÄ LUOTTAMUSTA
TULEVAAN INHIMILLISYYDEN
TUNTEEN KOKEMISEN
KAUTTA.
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2

YHTEIST YÖ

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa oli aktiivista. Paikallistason yhteistyöstä on mainittu
tarkemmin paikallistoimijoiden omissa vuosikertomuksissa.

2.1 Yhteistyö kuntasektorin kanssa
Paikallistoimijat saivat kaupungeilta yleisavustuksia ja 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, Kokkolan, Kuopion, Oulun, Lohjan, Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit myönsivät avustuksia tilavuokriin.
Yhteistyötä tehtiin asiakasohjauksessa etenkin sosiaalitoimen ja perhetyöntekijöiden
kanssa. Yhteistyötahoja ohjeistettiin käytännöistämme.
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2.2 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.
Tallink Siljan Suomi100-lahjoituksen avulla tuettiin vuoden aikana satojen lasten harrastuksia ympäri Suomea. Lisäksi useat sadat lapset ja perheet pääsivät virkistäytymään erilaisten
aktiviteettien parissa. Esimerkiksi Rovaniemen paikallistoimistomme hankki lapsille suksia
ja luistimia, Turussa tuettiin lasten harrastuksia partiosta koripalloon ja salibandystä jalkapalloon ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla noin 40 lasta pääsi vuoden aikana aloittamaan
uuden harrastuksen tai jatkamaan vanhaa harrastustaan.
Toivon päivää (4.6.) vietimme Nuorten unelmat -teemalla. Tässä valtakunnallisessa kampanjassa kysyimme asiakasperheiden nuorilta heidän toiveitaan ja unelmiaan. Lahjoittajien avulla
toteutimme niitä.
Tennistä jokaiselle -hanke yhteistyössä Suomen Tennisliiton kanssa sai 66 lasta ympäri Suomea tennisharrastuksen pariin.
Osuuspankin Hiiop! -kampanjan avulla saimme kerättyä tuhansia koulureppuja koulutielle
suuntaaville lapsille ja apukäsiä toimipisteisiimme lahjoitusten purkamiseen, hyllyttämiseen
ja muuhun avustustyöhön.
Woltin organisoimalla ruokakassikeräyksellä saimme joulun alla jouluruokaa sadoille perheille ja vielä vuoden 2018 ruokalahjakortteja noin 1200 perheelle.
Kemianteollisuuden aloitteesta syntyi yritysten yhteisprojekti Kinkkutemppu, jossa kuluttajia pyydettiin palauttamaan kinkunpaistosta yli jääneet rasvat kierrätyspisteille. Rasvoista
valmistetaan uusiutuvaa polttoainetta Nesteen jalostamolla. Kinkkutemppu ylitti kaikki odotukset – yli 145 000 suomalaista kotitaloutta kierrätti joulukinkun paistinrasvansa. Kinkkutemppu ylitti tavoitteensa ja lahjoitti 25 000 euroa Hopelle. Tämän kampanjan tuotto
ohjataan vuoden 2018 aikana harrastus- ja elämystoiminnan paikalliseen tukemiseen.
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3 VA R A I N H A N K I N TA ,
VIESTINTÄ J A
MARKKINOINTI

3.1 Varainhankinta
Rahankeräysluvan alaisina keräyskanavina käytössä olivat virtuaaliset
sekä muoviset keräyslippaat. Lisäksi rahanlahjoitusmahdollisuuksista
tiedotettiin verkkosivuillamme.
Vuoden aikana saatiin merkkipäivälahjoituksia ja yksittäisiä lahjoituksia yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä.
Vuonna 2017 yhdistyksellä ei ollut valtakunnallista myytävää
varainkeruutuotetta.
Paikallistasolla kerätyt varat olivat kyseisen paikallistoimijan käytettävissä.

Varainhankinnan
kokonaistuotot (poislukien
julkiset avustukset) vuonna
2017 olivat 491 364 € ja
kulut 978 €.
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3.2 Media
Vuoden aikana saatiin aiempaa enemmän medianäkyvyyttä paikallislehdissä. Hopea koskevia
uutisosumia oli 163 (vuonna 2016 71).
Käytössä oli mediaseurantatyökalu Ampparit, jonka myötä viestinnän seuraaminen ja uutisointia koskeva reagointi tehostui.
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3.3 Viestintä ja markkinointi
Aktiivisena viestintäkanavana oli käytössä Facebook, jossa yleisellä sivulla oli 31.12.2017
yhteensä 15 931 tykkääjää (31.12.2016 tykkääjiä 13 635). Lisäksi jokaisella paikallistiimillä oli
omat Facebook-sivunsa.
Twitterissä toimimme yhden yhteisen tilin kautta. Instagramissa tiimeistä olivat pääkaupunkiseutu, Tampere, Joensuu, Kouvola, Oulu, Rovaniemi, Turku, Lappeenranta, Vaasa ja Lohja
jokainen oman tilinsä kautta. Lisäksi osalla tiimeistä oli käytössä paikallinen blogi.
Verkkosivustomme toimii osoitteessa www.hopeyhdistys.fi. Sivustolla oli vuoden aikana katselukertoja 430 554, kävijöitä 134 996.
Cisionin tiedotejakelun kautta lähetettiin yksi mediatiedote.
Markkinointi painottui verkossa tehtävään markkinointiin. Maksullista Facebook-mainontaa
toteutettiin muun muassa uusien vapaaehtoisten tavoittamiseksi. Mainonta kohdistui paikallistasolle, alueen ihmisiin ikähaitarissa 18-65+.
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Paikallistiimimme olivat mukana useissa paikallisissa tapahtumissa kertomassa toiminnastaan.
Markkinointimateriaalia päivitettiin vuoden aikana. Käytössä oli digi- ja printtimateriaalia
esimerkiksi esitteitä, rollupeja ja ilmapalloja.
Hopen vapaaehtoisille sekä jäsenille lähetettiin vuoden aikana neljä valtakunnallista tiedotetta. Facebookissa toimi tiimien sekä tiiminvetäjien suljetut keskusteluryhmät. Osalla
tiimeistä oli käytössä WhatsApp-ryhmät. Intrassa oli vuoden lopulla 267 käyttäjää/kirjautunutta.

Facebook
15 931

tykkääjää

Hopeyhdistys.fi
430 554

katselukertaa

134 996
kävijää

Twitter
530
seuraajaa
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4 AV U S T U S TO I M I N TA
PERUSTUU
VA PA A E H TO I S U U T E E N
Hopen avustustyö toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät tukivat ja kehittivät vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisten lukumäärä oli joulukuun
lopulla 599 (v. 2016 476) henkilöä. Yhdistyksessä toimi kymmeniä ”pop up” -vapaaehtoisia
ja vapaaehtoistyötä kävivät tekemässä yritysten vapaaehtoisporukat, monesti osana yritysten yhteiskuntavastuuohjelmaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean avustus
kohdistui kokonaisuudessaan vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja vapaaehtoisten
tukemiseen.
Vuositavoitteenamme oli innostavan vapaaehtoistoiminnan säilyminen. Vapaaehtoistoiminnan tukimuodot säilytettiin ennallaan. Uusien vapaaehtoisten perehdyttämiseen muotoiltiin
yhdessä vapaaehtoisten kanssa ohjeistus ja siihen luodut materiaalit otettiin loppuvuodesta
käyttöön. Vapaaehtoisten määrä kasvoi 123 henkilöllä edellisvuodesta. Lisäksi toiminnassa oli
mukana satoja yritysten vapaaehtoisia.
On tärkeä säilyttää innostava ilmapiiri vapaaehtoistyöntekijöiden keskuudessa, sillä paikallinen avustustyö perustuu vapaaehtoisten antamaan aikaan sekä heidän väliseen tiimityöhön.
Innostuminen yhteisestä tekemisestä on avainasemassa jaksamisen kannalta.
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4.1 Vapaaehtoistoiminnan innostava ohjaaminen
Valtakunnallinen vapaaehtoisten tapaaminen
järjestettiin Hotelli Rantapuistossa Helsingissä
6.– 7.5.2017. Osallistujia oli 53. Viikonlopun ohjelma koostui
puhejudokoulutuksesta,
mielenhallinta-luennosta
sekä työpajoista hyviin
käytäntöihin ja toiminnan
suuntaviivoihin liittyen.

Intraan lisättiin kaikki
toimintaa tukevat ja
ohjaavat materiaalit.

Harrastustukea
myönnettiin
1262
lapselle
TUESTA NOIN 90 %
KOHDISTUI
LIIKUNTAHARRASTUKSIIN

Tiiminvetäjät kokoontuivat 23.9.2017 Vantaalla ajankohtaisten
asioiden sekä kokemusten vaihtoon liittyen.

Toiminnanjohtaja ja
-ohjaaja tapasivat
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.

Vapaaehtoisille tarjottiin mahdollisuutta
ryhmämuotoiseen
työnohjaukseen.

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista
kampanjoitiin sosiaalisessa mediassa vuoden
mittaan.

Ympäri vuoden
yhteydenpitoa
ja neuvontaa
vapaaehtoisille.

4.2 Harrastustuet tuplaantuivat
Harrastustukea myönnettiin 1262 lapselle (v. 2016 646). Tuesta noin
90 % kohdistui hakemusten mukaisesti liikuntaharrastuksiin, loput kulttuuri- ja musiikkiharrastuksiin tai erilaisiin kerhoihin.
Harrastustukea 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.
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4.3 Aktiivinen paikallistoiminta

Hyvinkää-Riihimäki – tanssia ja pulkkariehaa
Vapaaehtoisia 9
Avustuksia sai 146 perhettä ja

Tiiminvetäjä: Peter Mustonen

332 lasta

Jatkoimme vaate- ja tavaralahjoitusten kierrättämistä entiseen tapaan. Varaston pyöritys
toimi hyvin kahden aktiivin voimin ja vaihtelevin apukäsin.
Urheilusponsorointien ja harrastussponsorointien painopiste on hieman siirtynyt tanssin
puolelle tarjonnasta johtuen.
Kevätkaudella järjestimme laskettelukoulun
kahdessa osassa ja osallistujia oli runsaasti.
Maaliskuun puolella järjestettiin jo perinteeksi
muodostunut pulkkarieha, jossa oli hevosia,
hernekeittoa, mäenlaskua ja uutena viehätyksenä alpakoita.

Kesäksi tarjosimme perheille kesätekemistä
paikallisista huvituksista. Loppukesästä yksi
perhe pääsi Tallinkin risteilylle.
Syyskausi tiimissämme oli varastopainotteinen
(vaate- ja tavaralahjoitukset) ja joulukeräyslahjat ovat olleet mukavaa ekstraa.
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Hämeenlinna – antoisaa yritysyhteistyötä
Vapaaehtoisia 36
Avustuksia sai 233 perhettä ja

Tiiminvetäjät: alkuvuodesta Saija Silvennoinen ja 9/2017 alkaen Kati Sipilä

509 lasta

Avun tarve kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yli 50 %. Kaikille pystyttiin tarjoamaan
apua jollakin tavalla. Jouluapukeräys onnistui
yli odotusten. Myös näkyvyyden kannalta vuosi
oli onnistunut ja saatiin useita uusia yhteistyökumppaneita.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoiset toimivat asiakkaiden kanssa
ja lahjoitusten vastaanotossa, sähköpostitse,
puhelimitse sekä paikan päällä varastollamme.
Keväällä järjestettiin yritysyhteistyön avulla
lastentapahtuma asiakasperheille lähes täysin
vapaaehtoisvoimin.
AVUSTUSTYÖ
Lahjoituksia saatiin pääosin yksityishenkilöiltä. Muita lahjoittajia oli mm. Osuuskauppa
Hämeenmaa ja Lidl Suomi Ky Janakkalan
jakelukeskus. Parolan Kotipizza ja lastenvaateliike Viola&Max toimivat myös lahjoitusten
vastaanottopaikkoina.
Harrastustukea sai 53 lasta. Eniten tuettiin
jalkapalloa ja jääkiekkoa. Erilaiset musiikkiharrastukset olivat myös suosittuja.
Kesälomaksi ostettiin lippuja Särkänniemeen,
Puuhamaahan, Hugo Parkkiin, Aulangon kylpylään, sekä Ahveniston maauimalaan. Lippuja
sai 96 lasta.

SIDOSRYHMÄT
Kauppapaikka Tavastila, Lidl Suomi Ky Janakkalan jakelukeskus, Wolt, Siirin päiväkodin väki
ja Runskilan eskarit, Wanajan hammas Oy,
Lasten Liikunnan Tuki ry, Viola&Max, Parolan
Kotipizza, Lelushoppi, Hand Made by Kirsi
Valto, Tawastia Group, Hotelli Emilia, Verkatehdas, Osuuskauppa Hämeenmaa.
Yhteistyötä tehtiin monin eri tavoin. Saimme
esimerkiksi raha- ja tavaralahjoituksia ja järjestimme tapahtumia.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Medianäkyvyys oli hyvä. Yle teki jutut reppukampanjasta ja joululahjakeräyksestä. Sosiaalisessa mediassa viestimme tavoitti seuraajat
hyvin ja sisältöämme jaettiin ahkerasti. Paikallisissa Facebook-ryhmissä saimme hyvää
näkyvyyttä.
Facebook-sivullamme oli vuoden lopussa 2500
tykkääjää.
Resurssien puitteissa olimme erilaisissa tapahtumissa jakamassa materiaalia, mm. Lucia-kulkueessa ja Mamimessuilla. Järjestämämme
lastentapahtuma sai myös paljona näkyvyyttä
paikallislehdessä.
TALOUS JA VARAINHANKINTA

Pikku-Papun joulukonserttiin ostettiin 92
lippua ja lahjoituksena saatiin 50 lippua, joten
kaikki halukkaat asiakasperheet pääsivät konserttiin.

Varat koostuivat avustuksista ja lahjoituksista.
Avustuksia saatiin Stealta ja Hämeenlinnan
kaupungilta. Lahjoituksia tekivät sekä yritykset
että yksityishenkilöt.

Syyslomaksi hankittiin elokuva- ja Touhutalolippuja 70 lapselle.

Varainhankintaa tehtiin hyödyntämällä sosiaalista mediaa ja sähköistä lahjoituslipasta.
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Joensuu – menestyksekkäitä kampanjoita
Vapaaehtoisia 32
Avustuksia sai 191 perhettä ja

Tiiminvetäjä: tammi-toukokuu Piia Mutka,
touko-joulukuu Sanna Saastamoinen

481 lasta

Toimintaa tehostettiin entisestään ja uusia
vapaaehtoisia tuli toimintaan mukaan. Asiakasperheitä oli noin 20 enemmän kuin edellisenä
vuonna ja pystyimme silti pitämään kiinni siitä,
ettei konkreettisen avun saaminen venyisi
yli kahteen viikkoon. Joulukampanja oli iso
menestys ja mukana oli iso määrä uusia yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Joulukampanja oli
työläs vapaaehtoisille, mutta saimme samalla
hyviä ideoita siitä, miten tehdä asioita toisin
tulevana jouluna. Muita tapahtumia / kampanjoita olivat mm. synttärikakkukampanja,
penkojaiset, kesäkamppis, reppukamppis,
IB-linjalaisten keräys sekä muutaman yrityksen
järjestämät hyväntekeväisyyskampanjat.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Uusia vapaaehtoisia tuli toimintaan mukaan ja
muutamia jäi pois toiminnasta. Alkusyksystä
pidettiin infoilta uusille vapaaehtoisille ja sitä
kautta toimintaan tuli mukaan 15 henkilöä ja
heistä 5 jäi mukaan aktiivisemmin. Aktiivisten
määrä oli hyvin vaihtelevaa. Suurin osa töistä
kasaantui 3–4 aktiiville ja tiiminvetäjälle.
Tiiminvetäjällä oli päävastuu sähköpostista,
asiakasrekisteristä, kontaktoinnista sekä budjetoinnista. Syksyn aikana nimettiin varastovastaava ja somevastaava. Varastolla vastaanotettiin, lajiteltiin ja hyllytettiin lahjoituksia
sekä kerättiin lähteviä avustuksia. Aktiivisia
päivystäjiä oli noin 6–7 henkilöä. Lajittelutalkoita pidettiin tarpeen mukaan, pääasiassa
viikonloppuisin.
AVUSTUSTYÖ
Lahjoitukset saatiin pääosin yksityisiltä lahjoittajilta vaatteiden, kenkien, lelujen, pelien,
kodintavaran ym. muodossa. Avustuspake-

tit keräsimme perheille valmiiksi itse, joten
tavara jakaantui hyvin tasapuolisesti tarpeiden
mukaan. Avustusta sai hakea kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi perheiden oli mahdollista osallistua tapahtumiin, saada lippuja ja jouluapua.
Harrastustukea myönnettiin 21 perheeseen ja
yhteensä 34 lapselle.
Tarjosimme perheille elämyksiä elokuvalippujen, uimalippujen, keilauksen, minigolfin sekä
HopLop-lippujen muodossa.
SIDOSRYHMÄT
Yhteistyötä tehtiin pääasiassa paikallisten
yritysten kanssa.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Käytössä omat Facebook-sivut, tykkääjiä
31.12.2016 1 599 ja 31.12.2017 2 041.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Stean tuki ja muu valtakunnallinen avustus
kattoivat vuokrakulut kokonaan. Muut varat
kertyivät yritysten ja yksityisten lahjoituksista.

Joulukampanja oli iso
menestys ja
mukana oli iso määrä
uusia yrityksiä ja
yhteistyökumppaneita.
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Jyväskylä – joulukeräyksillä suuri apu perheille
Vapaaehtoisia 30
Avustuksia sai 288 perhettä ja

Tiiminvetäjät: Tiina Luoto-Mäenpää ja
Tiina Keisanen

655 lasta

TAPAHTUMAT JA KERÄYKSET
Teimme paljon yhteistyötä alueen yritysten,
julkisen sektorin ja toisten hyväntekeväisyysorganisaatioiden kanssa. Yritykset ovat lahjoittaneet meille elämyksiä, tavaraa, lahjakortteja
ja rahaa. Merkittävimmät yhteistyöt vuoden
2017 aikana olivat Midaren, Keskimaan ja
Lähitapiolan kanssa. Midare järjesti kampanjan, jossa jokaisesta vaihdetusta liittymästä
lahjoitettiin kiinteä summa Hopelle. Midare
osti lahjoitusrahoilla Hopelle Laajavuoren
Seikkailupuistoon pääsylippuja, jotka Hope JKL
lahjoitti eteenpäin lahjansaajille.
Joulun ajan merkittävin yhteistyötahomme
oli Keskimaa. Keskimaa lahjoitti tänä vuonna
asiakasomistajien joululahjarahat hyväntekeväisyyteen ja Hope Jyväskylä valikoitui
yhdeksi neljästä lahjoituskohteesta. Varoilla
mahdollistettiin joulu 130:lle lapsiperheelle
Keski-Suomessa. Perheet saivat lahjakortin,
jolla pystyivät ostamaan jouluruokia ja -lahjoja.
Myös Lähitapiola lahjoitti Hopelle huomattavan summan rahaa, jolla joulu mahdollistettiin
vielä 50 perheelle lisää. Lisäksi Hope JKL
järjesti K-Citymarket Palokan kanssa joulukassitempauksen, jossa lahjoitettiin jouluruuat 60
perheelle.
Joulukeräyksiimme osallistui ennätysmäärä
paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, kouluja ja
yksityishenkilöitä. Saimme lahjoituksina leluja,
hygieniatuotteita, lahjakortteja, rahaa ja joulutarvikkeita.
Varastolla laitettiin heti tammikuun toiselta viikolta käyntiin viikoittaiset päivystysvuorot joka
maanantai ja keskiviikko. Viikkovuorot pyörivät
koko vuoden lukuunottamatta heinäkuussa

pidettyä kesälomaa ja joulukuussa pidettyä
joululomaa.
YHTEISTYÖTAHOT
Pääosa asiakkaistamme on tullut 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 on tehty tiiviisti
yhteistyötä vaate- ja tavaralahjoitusten muodossa sekä mahdollistamalla harrastuksia.
Vuoden aikana varastollamme on käynyt
ennätysmäärä yrityksiä, ryhmiä ja yhdistyksiä
tutustumassa vapaaehtoistyöhön tai tekemässä
vapaaehtoistyötä. Pääasiassa tämä työ on kohdistunut lahjoitusten purkamiseen ja lajitteluun
sekä lahjoituspakettien kasaamiseen. Muun
muassa Keski-Suomen Osuuspankki, Pohjola
Vakuutus ja Keski-Suomen OP Kiinteistökeskus valitsivat meidät vapaaehtoiskohteekseen
Hiiop-hyväntekeväisyyskampanjassaan.
Lahjoittajat löysivät mukavasti uuden varastomme ja lahjoitusvirta on ollut vuoden aikana
poikkeuksellisen vilkasta niin yksityislahjoittajilta, päiväkodeilta, yrityksiltä kuin kouluiltakin.
VAPAA-AIKA
Hope sai yksityishenkilöiden ja yritysten
lahjoituksina vapaalippuja Laajavuoren Seikkailupuistoon, SuperParkiin, Mysteerihuoneeseen, HopLoppiin, AaltoAlvariin, Laajavuoreen
ja elokuviin. Lisäksi JJK lahjoitti vapaalippuja
jalkapallo-otteluihin.
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HARRASTUKSET
Hope sai järjestettyä Jyväskylässä maksuttomia harrastepaikkoja vähävaraisten perheiden lapsille ja huostaanotetuille. Ilmaisilla
tai Hopen kustantamilla harrastepaikoilla oli
vuoden aikana 55 lasta.
YHTEISTYÖ KOHTEIDEN OSALTA
Päihde- ja hoivayksikkö Aino
Jyväskylän sosiaalitoimi
Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö
Lastensuojelun perhetyö
Sosiaalipäivystys
Ensi- ja Turvakoti
Kriisikeskus Mobile
Sijaisvanhemmat RY
Ruokapankki
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Kajaani – uusi paikallistoimija
Vapaaehtoisia 26

Tiiminvetäjä: Anne Huotari

Avustuksia sai 78 perhettä ja

189 lasta

Kajaanin toiminta käynnistyi maaliskuussa
2017. Toiminta saatiin käyntiin ensimmäisenä
toimintavuotena kaikin puolin hyvällä tavalla.
Toimitilojen käyttöönotto, vapaaehtoisten löytyminen, asiakkaiden ohjautuminen ja lahjoitusten vastaanotto saatiin hyvälle alulle.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Toiminnanjohtajan Kajaanissa helmikuussa
järjestämään Hope-infoon osallistui 12 henkilöä. Mukana olleet alkoivat toimia infon jälkeen
Kajaanin Hope-toiminnan käynnistämiseksi.
Toimitilojen kalustaminen ja käyttöönotto
oli alkuvaiheen suuri ponnistus. Aktiivisten
vapaaehtoisten ansiosta tilat saatiin kuitenkin
käyttökuntoon ripeällä aikataululla. Yrityslahjoituksena toimitilan ikkunoihin saatiin
Hope-teippaukset.
Aktiivisemmin vapaaehtoistoiminnassa on vuoden aikana toiminut noin kymmenen henkilöä.
Osa vapaaehtoisista on vuoden aikana kokenut
tehtävien kasautuvan liikaa samoille henkilöille. Kaikilta vapaaehtoiseksi hakeutuneilta
on odotettu edes jossain määrin osallistumista
toimintaan. Loppuvuodesta oli ajoittaisia vaikeuksia löytää vapaaehtoisia mm. lahjoitusten
vastaanottoajoille. Toisaalta etenkin loppuvuodesta saatiin rekrytoitua lisää uusia vapaaehtoisia. Jonkin verran toiminnasta jäi vuoden
aikana pois vapaaehtoisia mm. paikkakunnalta
poismuutosta ja ajankäyttömahdollisuuksista
johtuen.
Vapaaehtoiset löytyivät toimintaan vuoden
mittaan eri tavoin, esimerkiksi vapaaehtoisten
omista verkostoista ja lahjoittajien joukosta.
5.9. järjestettiin infotilaisuus vapaaehtoisuu-

desta kiinnostuneille. Tilaisuus poiki muutaman
uuden vapaaehtoisen toimintaan.
Kaikille yhteisiä tiimipalavereita on pidetty tarpeen mukaan. Lisäksi varasto- ja toimitilatiimi
ovat pitäneet omia palavereitaan.
Vapaaehtoisten virkistäytymisilta järjestettiin 28.11. keilaamisen merkeissä. Keilauksen
jälkeen ruokailimme ja pidimme tiimipalaverin
jouluasioihin liittyen.
Kolme vapaaehtoista osallistui toukokuussa
Hopen kevättapaamiseen Helsingissä. Tiiminvetäjä osallistui tiiminvetäjien tapaamiseen
Vantaalla 23.9.
Toiminnanohjaaja vieraili Kajaanissa syksyllä.

AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Tavaralahjoituksia otettiin vastaan säännöllisesti lauantaisin. Vuoden mittaan lahjoituksia
tuli runsaasti käytettävissä oleviin tiloihin
nähden. Jatkossa on tarpeen arvioida aiempaa
kriittisemmin sitä, mitä tavaraa jää asiakkaille
jaettavaksi ja mitä annetaan eteenpäin muuhun
kierrätykseen.
Kesätauon jälkeen tehtäviä jaettiin vapaaehtoisten kesken siten, että muodostettiin
harrastustukitiimi, viestintä- ja verkostoyhteistyötiimi sekä varasto- ja toimitilatiimi.
Harrastustuki
Toiminnassa oli pitkälle syksyyn käytettävissä
vain 1500 euron suuruinen lahjoituksena saatu
”alun pesämuna”. Tästä syystä harrastustuen
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myöntämisessä tukeuduttiin mahdollisuuteen
saada Hopen valtakunnallista tukea harrastuksiin. Harrastustukea myönnettiin kahdeksalle
lapselle, heistä kolmea tuettiin paikallisista
varoista. Harrastukset joita tuettiin, olivat:
musiikki, voimistelu, taitoluistelu ja jääkiekko.
Vapaa-ajan elämykset
Vapaa-ajan elämysten mahdollistaminen oli
suhteellisen pienimuotoista vähäisistä varoistamme johtuen. Alkukesällä saimme 50 lipun
vapaalippulahjoituksen Vuokatin SuperParkilta ja näitä lippuja jaettiin asiakkaille koko
loppuvuoden ajan. Kesällä hankimme kahdelle
asiakasperheelle vapaaliput Tivoliin. Syksyllä
ostimme ja jaoimme asiakkaille elokuvalippuja.
Joulun alla jaoimme lahjoituksena saatuja
lahjakortteja eri liikkeisiin ja palveluihin sekä
ostoslahjakortteja ruokakauppoihin.
Halti ja Kainuun Liikunta ry tarjosivat ilmaisen
päivävaelluksen asiakkaillemme 2.9. Vuokatin Halti Outdoor Weekendissä. Vaellukselle
osallistui viisi perhettä ja yksi Hopen vapaa-

ehtoinen. Perheet saivat Haltilta omakseen
vaellusvarusteita.
SIDOSRYHMÄT
Osallistuimme seuraaviin muiden järjestämiin
tilaisuuksiin tavoitteenamme Hopen tunnetuksi tekeminen alueellamme:
•

20.5. Kainuun Liikunta ry:n järjestämä
Villiinny Keväästä valtakunnallinen luonnonpäivä

•

19.5. Kainuun Etu Oy:n järjestämä Social
Friday

•

9.6. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän
Ekokympin järjestämä Jätteiden yö
-tilaisuus

•

23.8. kajaanilaisia urheiluseuroja Kajaani-
hallilla

•

11.11. Kainuun soten Erinomainen -hankkeen Erityisyys esille -tapahtuma

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:n
ylläpitämä Kierrätyskeskus Entrinki on ollut
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keskeinen yhteistyökumppani. Entrinki on auttanut toimitilojen kalustamisesta sekä hakenut
jatkokierrätykseen vaate- ja tavaralahjoitukset,
jotka eivät ole jääneet Hopelle.
Kainuun Osuuspankin työntekijöitä osallistui
vapaaehtoistöihin toimitiloilla lajittelutehtäviin
9.5. Osuuspankin kanssa toteutettiin myös
koulureppukampanja heinä–elokuun vaihteessa. Reppuja lahjoitettiin n. 50 kpl.
Vapaaehtoistöihin on osallistunut vuoden
mittaan myös Kajaanin kaupungin Starttipajan
nuoria ohjaajineen sekä maahanmuuttajien
perusopetusryhmän nuoria opettajineen.
Diakonia AMK:n sosionomiopiskelijoita
tutustui Hopen toimintaan syksyllä. Opiskelijat
tekivät opintoihin kuuluvana tehtävänä Kajaanin Hopen esittelyvideon. Sitä on tarkoitus
hyödyntää jatkossa toimintaamme esiteltäessä.
Hävikkilounasruoan jakeluyhteistyö aloitettiin
syksyllä Ravintola Forsin kanssa. Ruokaa kävi
vuoroviikoin hakemassa viisi perhettä. Yhteistyötä jatketaan vuonna 2018.
Kajaanilaisten neuvoloiden ja päiväkotien
henkilökuntaa informoitiin Hopen toiminnasta.
Tavoitteena oli, että ko. tahot osaisivat jatkossa ohjata asiakkaaksemme apua tarvitsevia
perheitä.
Olimme Kajaanin Nuorkauppakamarin ja
Lions Clubin järjestämän Joulupuu-keräyksen
kohteena. Lisäksi Scandic-hotelli, SOK Palveluässä, S-pankki ja Osuuspankki toimittivat
kauttamme joululahjoja vähävaraisille perheille.
Lisäksi monet yksityiset henkilöt toimittivat
joululahjoja. Lahjoja kertyi noin 700–800.
Yritysyhteistyötä on tehty kaikkiaan noin 20
paikallisen yrityksen kanssa. Lisäksi päälle tulee
rahalahjoituksia tehneet yritykset.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Toiminnan käynnistymisestä tiedotettiin
keväällä eri tavoin. Kainuun Sanomat teki
lehtijutun, lisäksi tiiminvetäjä kävi Yle Kainuun
Radion aamuohjelmassa haastateltavana.
Järjestimme avoimet ovet 10.6. Tilaisuudessa

oli kahvi- ja mehutarjoilu sekä ilmapalloja
lapsille.
Vapaaehtoisen laatima kirjoitus Hopen toiminnasta julkaistiin kesällä paikallisessa kaupunkilehdessä Koti-Kajaanissa.
Joulun alla Yle teki jutun toiminnastamme
Pohjois-Suomen alueuutisiin.
Pääkanavana viestinnässämme on toiminut
omat paikalliset Facebook-sivut, jotka perustettiin maaliskuussa. Sivuilla oli vuoden loppuun mennessä yli 800 tykkääjää. Asiakkailla
oli mahdollisuus jättää Facebookin yksityisviestien kautta viestejä. Tämä toiminto suljettiin
vuoden päätteeksi tietoturvasyistä sekä siksi,
että yhteydenpito olisi jatkossa vapaaehtoistyön näkökulmasta helpompaa massaviestejä
piilokopiona lähettäen.
TALOUS- JA VARAINHANKINTA
Varainhankinta pääsi kunnolla käyntiin loppuvuoden puolella. Julkaisimme tuolloin yrityskamppiksen Facebook-sivuillamme. Yritykset
tukivat toimintaamme rahalahjoituksin erityisesti joulun aikaan. Lisäksi yksi kajaanilainen
yritys tuki toimintaamme valitsemalla Kajaanin
Hopen 60-vuotissyntymäpäiviensä lahjoituskohteeksi.
Osallistuimme avustushakuihin SuperJymy Oy:ltä, Osuuskauppa Maakunnalta/
LähiTapiolta, kajaanilaisten tanssiyhteisöjen
järjestämältä Tanssii tavisten kanssa -hyväntekeväisyystapahtumalta sekä Lions Clubin
järjestämästä Punainen Sulka -keräyksestä.
Toimintaamme tuettiin kahden viimeksi mainitun toimesta.
Saimme raha- ja lahjakorttilahjoituksia marras–joulukuussa niin yksityisiltä, yrityksiltä kuin
yhdistystoimijoiltakin.
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Kokkola – uintia ja ratsastusta lapsille
Vapaaehtoisia 21
Avustuksia sai 115 perhettä ja

Tiiminvetäjät: Karita Hartikainen ja Satu
Ikola

479 lasta

Toimintavuosi 2017 oli Kokkolan toinen toimintavuosi.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Jaoimme tiimin toiminta-alueisiin: lahjoitusten
vastaanotto, projektit, perhetyö ja verkostoituminen. Vapaaehtoiseksi on voinut ilmoittautua
yhdistyksen verkkosivujen kautta tai ottamalla
suoraan yhteyttä tiiminvetäjään. Lisäksi osa
avustettavista oli mukana muun muassa varaston siivoilussa.
AVUSTUSTYÖ
Lahjoitukset on saatu pääsääntöisesti yksityishenkilöiltä. Avustettavat ovat saaneet
lahjoituksia tarpeen mukaan, ajanvarauksella.
Yritysten tavaralahjoitukset ovat selkeästi
kasvusuunnassa.
Harrastustukea sai 150 lasta. Kokkolan Uimaseura ja Kokkolan Ratsastajat sekä yksityiset
ratsastuksenohjaajat ovat olleet suurimpia
tukijoita, heille olemme saaneet useita ilmaispaikkoja. Lisäksi olemme tukeneet jalkapalloa,
musiikkia, kuvataidekerhoa ja monia muita
harrastuksia.
Tallink Siljan lahjoituksena kaksi perhettä sai
Tukholman-risteilyn, lisäksi muutama perhe
pääsi Ähtärin eläinpuistoon 4H-yhdistyksen
matkassa. Vietimme myös Hope Kokkolan
1-vuotissyntymäpäiväjuhlat.
SIDOSRYHMÄT:
Teimme yhteistyötä Kokkolan kaupungin eri
palveluiden kanssa sekä seurakunnan diakoniatyön kanssa. Kokkolan kaupungin lastensuojeluyksikkö oli mukana muutamissa perhetapaa-

misissa. Yritysyhteistyö oli lähinnä rahallinen
tuki ja se poiki hyvin jatkuvampaa yhteistyötä
vuodelle 2018. Medirex tarjosi liikunta- ja kuntosalipalveluita asiakasperheidemme nuorten
käyttöön.
Reppukeräys toteutettiin yhteistyössä Keski-
Pohjanmaan Osuuspankin kanssa.
Joululahjakeräys toteutettiin yhteistyössä
Kotipuu LKV kiinteistövälityksen sekä Tokmanni-tavaratalon kanssa, molemmissa oli
lahjakeräyspisteet.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Julkisen viestinnän ja markkinoinnin olemme
keskittäneet Hope Kokkola Facebook-ryhmään. Lisäksi medialle lähetettiin tiedotteita
ja saimme viestimme esille niin sanomalehtiin
kuin paikallisuutisiin ja radioon. Facebook-ryhmässä on 954 seuraajaa.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Vuokrassa meitä on avustanut Stea sekä
Kokkolan kaupunki. Yksityiset ja yritykset
ovat lahjoittaneet rahaa sekä olemme saaneet
Hakalahden koulun taksvärkkituoton. Jalkapalloharrastuksen tukemiseen saimme hyväntekeväisyysottelun lipputulot. Perheiden elämysten ja tuettujen lomien omavastuuosuuksiin
saimme loppuvuodesta Kokkolan kaupungin
avustuksen.
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Kouvola – uusi varasto lahjoituksille
Vapaaehtoisia noin 20, joista
aktiiveja 5–10

Avustuksia sai 130 perhettä ja

Tiiminvetäjä: Henna Hämeenniemi ja
Tanja Lahtinen (syyskuuhun asti Hennan
tilalla Helena Juvankoski)

316 lasta

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoistyöt olivat päivystyksiä, varaston
järjestelyä, vaatteiden lajittelua sekä postituksia.
Elokuussa järjestetiin rekrytointi Facebook-päivityksen muodossa ja sen myötä
saatiin paljon yhteydenottoja ja uusia vapaaehtoisia tutustumaan toimintaan. Pidimme myös
talkoopäivän, jolloin uusia ihmisiä kävi tutustumassa toimintaan.
AVUSTUSTYÖ
Vaate- ja tavaralahjoituksia saimme lähinnä
yksityisiltä henkilöiltä, mutta myös muutamilta
yrityksiltä. Lahjoitukset jaettiin päivystysten
yhteydessä sekä postitettiin kauemmaksi.
Syksyllä toiminta oli jokusen kuukauden seisahduksissa muuton vuoksi. Jouluna saimme
kuitenkin jaettua joululahjat kaikille asiakasperheiden lapsille ja lahjoja jäi vielä jaettavaksi
esim. syntymäpäivälahjoiksi seuraavalle vuodelle. Joululahjapäivystyksessä saimme jaettua myös muita lahjoituksia asiakkaille. Uusi
varastomme keräsi paljon huomiota. Yksityishenkilöt aktivoituivat enemmän kuin koskaan
aiemmin lahjoittamaan esimerkiksi elokuvalippuja ja hygieniatarvikkeita perheillemme.
SIDOSRYHMÄT
Yhteistyötä teimme paikallisten yritysten,
sosiaalitoimen sekä perhetyön kanssa.
Yritysyhteistyötä tehtiin muun muassa Vienon
kammarin kanssa. Vienon kammariin saamme
kierrättää meille kelpaamatonta vaatetta.
K-market Woikantori avusti jälleen sekä ruoka-avustuksissa, että myös keräämällä joululahja-apua perheillemme. Kouvolan kaupunki sai

valtavan suuren aseman yhteistyössä ja uuden
toimitilamme myötä olemme saaneet uusia
yhteistyökumppaneita. Monet kauneushoitolat
ja kampaamot lahjoittivat tuotteita ja lahjakortteja asiakkaille annettavaksi.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Tärkein viestintäkanavamme oli Facebook.
Aloimme myös ylläpitää blogia. Tapahtumia on
pidetty muutamien avointen varastotalkoiden
muodossa. Joulun alla saimme näkyvyyttä
Kouvolan Sanomissa ja yksityiset ihmiset löysivät toimintamme todella hienosti.
Facebook seuraajia vuoden 2017 lopussa oli
noin 1850.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varoja on kertynyt yksityisten sekä yritysten
lahjoituksista. Loppuvuonna saimme muutaman suurlahjoituksen, josta Kouvolan kaupungin tunnustus työstämme alueen lapsille oli
myös henkisellä tasolla merkittävä.

Muutosta huolimatta
saimme jaettua
joululahjat kaikille
asiakasperheiden lapsille.
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Kuopio – lippuja tapahtumiin
Vapaaehtoisia 25
Avustuksia sai 113 perhettä ja

Tiiminvetäjät: Hanna Hakulinen ja Sanna
Taattola

297 lasta

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Toimintamme kasvun myötä vapaaehtoisia
tarvittiin yhä enemmän. Rekrytoimme järjestelmällisesti vapaaehtoisia muun muassa somea
hyödyntäen ja rekrytointi-iltoja järjestäen.
Vapaaehtoisten määrä kasvoikin vuoden aikana.
Vuoden aikana muutimme myös isompiin
tiloihin.
Tehtäviä ja vastuuta jaettiin kaikille vapaaehtoisille sisäisen tiimimallimme mukaisesti. Eri
henkilöille jaettiin mm. asiakastyö, viestintä,
varastotyö ja harrastustukiasiat.

Saimme isommat tilat,
lisää lahjoituksia sekä
uusia vapaaehtoisia
mukaan toimintaan.

AVUSTUSTYÖ
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 sekä perhe ruokalahjakortin.
Tuimme 40 lapsen harrastusta. Lajeina olivat laskettelu, jalkapallo, alppihiihto, piano,
musiikki, salibandy, käsityökerho, cheerleading,
tanssi, uinti, muodostelmaluistelu ja ratsastus.
Vapaa-ajan elämyksinä tarjosimme paikallisten
toimijoiden kanssa lippuja Kalpan ja Welhojen
peleihin, sisäliikuntapuistoihin, Komediafestivaaleille ja elokuviin, kesäleikkeihin välineitä,
kampaamokäyntejä, karusellirannekkeita ym.

SIDOSRYHMÄT
Yritykset löysivät meidät entistä paremmin.
Yhteistyö asiakkaiden ohjauksessa lisääntyi
julkisen sektorin kanssa.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Osallistuimme paikallisiin tapahtumiin ja erilaisiin teemapäiviin. Tykkäyksiä Facebook-sivullamme oli 2017 vuoden lopussa 1450 kappaletta.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varastomme vuokrakulut katettiin Kuopion
kaupungin ja Stean avustuksella. Saimme vuoden aikana myös muutamia lahjoituksia yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.
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Lahti – lahjoituksia vähittäiskaupoilta
Vapaaehtoisia 13

Tiiminvetäjä: Eija Pensasmaa

Avustuksia sai 181 perhettä ja

298 lasta

Lahden toiminta on vakiintunut ja keskityimme
pääosin tavaralahjoitusten vastaanottamiseen,
lajitteluun ja lahjoittamiseen eteenpäin vähävaraisille perheille.
Varasto oli säännöllisesti avoinna tiistaisin.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Ns. talkooporukka kokoontui noin kerran
kuukaudessa järjestelemään ja lajittelemaan
lahjoitettuja tavaroita ja tämä on ollut paras
anti tiimissämme.
Vapaaehtoisia on tullut jokunen uusi mukaan ja
yleensä halukkaat löytyvät niistä äideistä, jotka
hakevat tai lahjoittavat tavaraa.
Olemme jatkaneet myös perinnettä ja käyneet ruokailemassa koko vapaaehtoisporukan
kera kerran pari kertaa vuodessa eli keväällä ja
yleensä joululounaan merkeissä meille annetuilla määrärahoilla.
AVUSTUSTYÖ
Olemme maksaneet liikuntaharrastusten
kausimaksuja, välineitä ja osallistumismaksuja.
Lisäksi olemme ostaneet liikuntapaikkoihin
esimerkiksi uimahalli- ja maauimalalippuja.
Uusia tavaralahjoituksia olemme saaneet valtakunnallisten lahjoittajien lisäksi joiltakin yksityishenkilöiltä varsinkin joulun aikaan. Lisäksi
paikallinen TIGER on lahjoittanut meille
tavaraa säännöllisesti. Saimme myös Espritiltä
suuren erän vaatteita, kun lopettivat Lahdessa
myymälänsä.

Joulun aikaan saimme myös muutamalta vähittäistavarakaupalta lahjoituksena ruokakasseja ja
-tarvikkeita.
Olemme tukeneet useampaa perhettä liikuntaharrastuksissa ja lisäksi ostaneet lippuja
Lahden alueen uimahalleihin sekä lahjakortteja urheiluvälinemyymälään. Lahjakortteja ja
uimahallilippuja olemme lahjoittaneet oman
harkinnan mukaan perheille.
Kesällä mahdollistimme useamman perheen
retken Linnanmäelle.
SIDOSRYHMÄT
Asiakasyhteistyössä muun muassa Perhekeskus
Viisikko, Lahden ensi- ja turvakoti, Nikkilän
perhepalvelukeskus, Lahden perhekeskukset ja
Lahden monipalvelukeskus Domino.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Marraskuussa olimme mukana Päijät-Hämeen
vapaaehtoistoiminnan messuilla. Tilaisuudessa
toimme esille Hopen vapaaehtoistoimintaa ja
rekrysimme uusia vapaaehtoisia tiimiimme.
Facebook-sivuille on tullut paljon uusia tykkääjiä ja päivitämme aina kun jotain uutta tapahtuu.
VARAINHANKINTA
Meillä ei ole ollut erityistä varainhankintaa,
vaan olemme keskittyneet toimintaan varastolla. Tulot koostuvat valtakunnallisen Stean
avustuksen jyvittämisestä ja yrityslahjoituksista.
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Lappeenranta – yhteistyötä kaupungin kanssa
Vapaaehtoisia 31
Avustuksia sai 23 perhettä ja

Tiiminvetäjä: Tiina Kervinen

62 lasta

Lappeenrannassa Hopen paikallistoiminta
käynnistyi lokakuussa 2017.
AVUSTUSTYÖ
Toiminnan käynnistyttyä joulukuussa 2017 asiakkaina kävi 23 lapsiperhettä, joilla oli yhteensä
62 lasta. Lappeenrannan paikallistoiminta jakoi
apua joulukuussa 2017 tiistaisin ja lauantaisin.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Toiminta pyöri Lappeenrannassa täysin vapaaehtoisvoimin. Toiminnassa oli mukana 31
vapaaehtoista.

VARASTO – TOIMINNAN YDIN
Lappeenrannan Hope on vuokrannut toimitilat lokakuusta 2017 alkaen. Toiminta aloitettiin remontoimalla toimitila marraskuussa
2017. Asiakkaat voivat itse käydä valitsemassa
varastolta tarvitsemiaan vaatteita, leluja,
harrastusvälineitä ja muita tavaroita. Kierrätyksen ja ekologisuuden arvot ovat vahvoina
yhdistyksen toiminnassa. Tilanpuutteen vuoksi
emme voi säilyttää huonekaluja, vaan pyrimme
löytämään lahjoittajan tarjoamalle huonekalulle
uuden omistajan perhekäynneillä. Tällöin perhe
ja lahjoittaja sopivat keskenään huonekalun
(esim. pinnasänky) noutamisesta.
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YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ

"Tiina Kervinen yhdisti
voimansa muiden
kanssa antaakseen
merkityksellistä apua
—Jaana Svinhufvud
haluaa olla lohtuna ja
apuna."
Etelä-Saimaa 9.12.2017
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/
060f54eb-3d3d-431b-ad2a-9efe0dcaf46f

Yhteistyötä tehtiin Lappeenrannan kaupungin ja lähikuntien perheohjaajien/perhetyöntekijöiden, diakonian
ja eri SOTE-puolen laitosten kanssa. Tavoitteena oli,
että mahdollisimman moni avuntarpeessa olevien perheiden kanssa toimiva tietäisi toiminnastamme. Vapaaehtoiset lähestyivät koulujen rehtoreita ja pyysivät
mahdollisuutta Wilma-tiedotteeseen. Tässä onnistuttiin
Etelä-Karjalan alueella melko hyvin.
Yhteistyötä tehtiin joulukuussa 2017 Vaasan sekä
Fazer Makeiset Oy:n kanssa ja näitä yhteistyökuvioita
jatketaan vuonna 2018. Saimme runsaasti lahjoituksia
avajaisiin 1.12.2017. Lahjoittajia olivat mm. Lähi-Tapiola
Oy, Valokopiolaitos Mirja Uronen, Osuuspankki, HC
Saimaa, Dibi-Center Lappeenranta, Onninen, Flying
Tiger, HopLop, Satun makiat, S-Market Taipalsaari,
Kreate, Fazer Makeiset jne. Joululahjoja saimme myös
Imatran vastaanottokeskukselta, sillä he lahjoittivat ylimääräiset joulupakettinsa meille eteenpäin jaettavaksi.
Some-tiimi toimi aktiivisesti ja Facebook-tykkäjiä oli
vuoden lopulla 559 ja Instagram-seuraajia 62. Somen
avulla olemme postanneet muun muassa talviurheiluvälineiden vajauksesta. Etelä-Karjala on ottanut meidät
hyvin vastaan ja postauksiamme on jaettu kivasti. Tätä
kautta olemme saaneet kerrytettyä urheiluvälinevarastoamme ilman ostoja kaupasta.
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Lohja – lähes sadat synttärit
Vapaaehtoisia

39

Tiiminvetäjä: Katja Apell

Avustuksia sai 299 perhettä ja

647 lasta

Suurin osa vapaaehtoistyöstä tehtiin varastollamme. Jatkuvan vapaaehtoistoiminnan lisäksi
meillä oli aika ajoin tarjolla satunnaista vapaaehtoistyötä.
AVUSTUSTYÖ
Kuten aiempinakin vuosina, saimme suurimman osan lahjoituksista yksityisiltä ihmisiltä.
Alueemme yritykset ovat kiitettävällä tavalla
löytäneet meidät ja lahjoittaneet meille
tuotteitaan. Vuonna 2016 alkanut ja asiakkailtamme paljon kiitosta saanut Pussillinen
puhtautta -kampanja vakiintui osaksi toimintaamme.
Vapaaehtoistyöntekijämme keräsivät varastostamme pyydettyjä vaatteita ja tavaroita avustuspaketeiksi. Perheet ovat saaneet vaate- ja/
tai tavaralahjoituksia noin kolme kertaa vuoden
aikana.
Mahdollistimme 143 lapsen harrastamisen.
Tuimme suoraan keräysvaroistamme 73 lapsen
harrastamista. Harrastuksia oli sekä liikunnallisia (partiosta ratsastukseen) että taiteellisia
(pianonsoitosta käsityökouluun). Viiden lapsen
harrastusmaksun maksoi harrastuskummi.
VALMIINA LIIKKUMAAN -PROJEKTI
Vuonna 2017 Valmiina Liikkumaan -projekti
jatkui HOPE Lohjan ja Lohjan Liikuntakeskuksen välillä. Projektin kautta harrasti 65 lasta.
Heistä 11 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 toi-

sena perässä tuli voimistelu eri alalajeineen.
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
toteutimme kolme kampanjaa ohjenuoranamme: “Suomi 100 vuotta - Sata Hyvää
Tekoa”. Kampanjat olivat Sadat Synttärit, Sata
Kesäkassia ja Sata Jouluruokakassia.
Sadat Synttärit -kampanja mahdollisti 100
lapselle syntymäpäiväjuhlat 9 yhteistyökumppanimme tarjoaman alennuksen sekä Sap-tehtaan henkilökunnan lahjoituksen turvin.
Kampanjan kohderyhmänä olivat yli 6-vuotiaat
lapset. Synttäreitä järjestettiin 92 kpl.
Kesän kynnyksellä jaoimme kouluikäisille
lapsille ja nuorille reput/kesäkassit, joissa oli
vapaalippuja kesätekemiseen, kahvila/ravintolalahjakortti, vähän evästyyppistä syötävää sekä
lahjakortit.
Sata jouluruokakassia arvottiin kaikkien
vuonna 2017 vaateapua saaneiden perheiden
kesken. Arvonnassa voittaneet perheet kävivät
noutamassa ruokakassinsa suoraan kauppiailta
joulunalusviikolla.
Muita vuoden 2017 vapaa-ajan elämyksiin
liittyviä tapahtumiamme olivat:
•

Hupparikansa -kampanja: jaoimme 13-17
-vuotiaille nuorille 33 lahjakorttia lohjalaiseen Sportia-liikkeeseen.

•

Ennen pääsiäistä saimme lahjoittajilta
runsain mitoin pääsiäismunia, joita
jaoimme asiakasperheillemme.

•

Länsi-Uudenmaan teatteri tarjosi
asiakkaillemme kymmenen vapaalippua
teatteri-iltaan Virkkalan vanhalla Kalk-
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kitehtaalla. Kolme asiakasperhettämme
kävi ensi-iltanäytöksessä 27.5.2017.
•

Kesän jälkeen meille lahjoitetut ja itse
ostamamme erilaiset pääsyliput ja lahjakortit jaoimme lokakuun alussa käytettäväksi koululaisten syysloman aikana.

•

Teatteri Trala halusi tarjota teatterielämyksen HOPE Lohjan asiakasperheiden
lapsille.

•

Marraskuun aikana saimme lahjoittajilta runsaasti joulukalentereita, jotka
jaoimme asiakasperheillemme.

•

Joulukampanjana meillä oli Pyjamakampanja. Pyysimme lahjoittajilta uusia
yöasuja, jotka toimitimme asiakasperheillemme joulukuusen alle.

•

Kutsuimme vaateapua vuonna 2017
saaneet perheet varastolle,, jolloin varastomme muuttui “Joulupukin pajaksi”.
Asiakasperheet saivat valita varastoltamme yhden pyjaman ja kaksi lahjaa per
lapsi.

SIDOSRYHMÄT
Vuoden 2017 aikana Lohjalla järjestettiin neljä
hyväntekeväisyystapahtumaa, joiden tuotto
ohjattiin HOPE Lohjalle. Anttilan ja Järnefeltin koulujen oppilaskunnat halusivat antaa
meille taksvärkkipäivistään kertyneet varat ja
saimme myös olla Ojamon koulun järjestämän
“HOPE-kävelyn” hyväntekeväisyyskohde.
Lohjan Liikuntakeskus järjesti yhdessä HOPE
Lohjan ja muiden toimijoiden kanssa lokakuussa “Run for HOPE” -hyväntekeväisyysjuoksutapahtuman. Lisäksi yritysyhteistyö on
ollut aktiivista.

Lohjan kaupungin ja Vihdin kunnan työntekijät
ovat voineet käydä varastollamme itse tekemässä asiakasperheensä lapsille vaatepaketteja.
Lohjan alueen eri Martta-yhdistykset, Lohjan
seurakunnan käsityökerho sekä Lohjan Seudun Eläkeläiset ovat lahjoittaneet käsitöitään,
etenkin villasukkia ja -lapasia.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Suurelle yleisölle tiedottaessamme käytämme
pääasiallisesti HOPE Lohjan virallista Facebook-sivustoa. Sitä seuraa 2035 ihmistä. Sen
lisäksi lähetämme uutiskirjeen sähköpostilla
noin 80 lukijalle joka toinen kuukausi. HOPE
Lohjan Instagram-tilillä on 47 seuraajaa.
Paikallislehdissä HOPE Lohja pääsi esille useaan kertaan vuoden aikana. Sadat Synttärit ja
Kesäkassi-kampanjamme esiteltiin näyttävästi
kuten myös saamamme tuki eri hyväntekeväisyystapahtumissa. Kun lokakuussa lasten
harrastusten tukemiseen tarkoitetut varamme
loppuivat, kertoi Länsi-Uusimaa -lehti lukijoilleen ahdingostamme.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Stean valtakunnallinen avustus jyvitettiin
puoleen vuotuisista vuokrakulusta. Raha-avustuksista noin 90% on saatu toiminta-alueen
säätiöiltä ja paikallisilta yrityksiltä. 10 % avustuksista on saatu Lohjan kaupungilta ja yksityisiltä lahjoittajilta.
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Mikkeli – mökkeilyä perheille
Vapaaehtoisia

13

Avustuksia sai 190 perhettä ja

Tiiminvetäjä: Petra Turunen

449 lasta

Asiakasmäärissä ei tapahtunut suuria muutoksia mutta tietoisuus toiminnastamme
on lisääntynyt. Vuoteen mahtui muutama
tapahtuma sekä mökkiprojekti. Toimintavuoden aikana alkoi käydä yhä selvemmäksi, että
toiminta ei voi jatkua nykyisissä tiloissa, joten
muuttoon valmistautuminen oli taas edessä.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisten määrä pysyi suunnilleen
samana. Tällä hetkellä vapaaehtoisemme ovat
kaikki mukana työelämässä ja aikaa Hopelle jää
rajoitetusti.
AVUSTUSTYÖ
Saimme lahjoituksina vaatetta, lelua ja kodintavaraa yksityisiltä ihmisiltä.
Harrastustukea jaoimme maltillisesti, sillä
emme ole saaneet rahalahjoituksia paikallisesti
harrastusten tukemiseen. Odottelemme myös,
että vapaaehtoistemme keskuudesta nousisi
esiin kiinnostusta perustaa harrastustiimi,
jolloin hakemusten käsittely olisi jouhevampaa.
Tallink Silja -kampanjan myötä saimme kuitenkin tukea jaettua useammalle perheelle.
Vapaa-ajan elämyksiä pyrimme järjestämään
siten, että mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan samaan aikaan. Vuokrasimme elokuvateatterin ja sisäleikkipaikan, joihin kutsuimme
kaikki perheet. Lisäksi jaoimme Toivon päivän
Nuorten unelmia -kampanjan avulla saatuja
lippuja huvittelupaikkoihin. Lahjoitusvaroilla
hankimme rannekkeita huvipuistoon, uimalippuja ym. Lisäksi Hope Mikkeli sai käyttöoikeuden järvenrantamökkiin. Laittelimme mökkiä
kuntoon talven aikana ja keväällä ensimmäiset

perheet pääsivät testaamaan mökkeilyä luonnon helmassa. Vuoden aikana mökillä vieraili
noin sata henkilöä. Tämä yhteistyö jatkuu
edelleen.
SIDOSRYHMÄT:
Muutaman yrityksen kanssa Mikkeli on solminut arvokkaita, kestäviä yhteistyökuvioita.
Yritykset auttoivat meitä lähinnä konkreettisin
avuin muun muassa lainaamalla autoa tai tarjoamalla ammattilaisten apua. Mikkelin kaupunki
avusti meitä kumppanuussopimuksen turvin
vuokrissa.
Kuulumme myös Mikkelin alueen lapsiperheverkostoon. Tänä vuonna jättäydyimme pois
aktiivisesta toiminnasta resurssipulasta johtuen.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Viestinnässä luotimme somen voimaan.
Facebook-sivuillamme oli vuoden lopulla noin
1900 tykkääjää ja julkaisujemme kattavuus on
merkittävä. Radiohaastatteluja ja lehtijuttuja
meistä tehtiin paljon etenkin joulun aikaan.
Pyrimme olemaan esillä mahdollisuuksiemme
mukaan myös tapahtumissa, joissa liikkuu
ihmisiä (jääkiekko-ottelut, kauppakeskustapahtumat). Mikkelin Teatteri järjesti hyväksemme
Toivon Tähdet -konsertin. Tapahtumissa
kerroimme toiminnastamme sekä vastasimme
ihmisten kysymyksiin.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Mikkelissä rahan lahjoittaminen on ollut hyvin
maltillista ja varamme ovatkin melko vähäiset.
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Toimintamme keskittyy tavaran vastaanottamisen ja jakamisen ympärille. Jouluisin saadut
lahjotukset pyrimme käyttämään tasaisesti
vuoden aikana siten, että niistä saisi iloa ja hyötyä mahdollisimman moni. Mikkelin kaupun-

gilta olemme saaneet apua vuokranmaksuun
mutta tällä hetkellä tilanne on avoin.
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Oulu – toivottua ja tarpeellista ruoka-apua
Vapaaehtoisia

50

Tiiminvetäjä: Teija Hanhela

Avustuksia sai 490 perhettä ja

2423 lasta

Muutimme kesän aikana isompiin tiloihin
saman rakennuksen alakertaan. Näin säilytimme hyvän sijainnin, mutta saimme katu
tason tilan ja edelliseen verraten tuplatut
neliöt. Asiakasmäärät kasvoivat edellisvuoteen
verrattuna, mutta asiakaskäyntien määrää ei
tarvinnut rajoittaa vaan perheet saivat apua silloin, kun sitä eniten tarvitsivat. Saimme myös
lisää näkyvyyttä ja yhteistyötahoja.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Pääpaino Hopen vapaaehtoistyössä oli varastolla tehtävissä toimissa (lahjoitusten vastaanotto, lajittelu ja hyllytys sekä keräysten
tekeminen ja perheiden vastaanottaminen).
Osallistuimme erilaisiin tapahtumiin, tuimme
lasten harrastamista ja mahdollistimme iloja ja
elämyksiä yhteistyötahojen kanssa ja lahjoittajien tuella.
Uusia vapaaehtoisia haimme muun muassa
Facebook-sivujemme sekä Vares-verkoston
kautta ja heitä ilmoittautuikin toimintaan
mukaan jatkuvasti. Muun muassa Osuuspankin Hiiop-sivujen kautta loimme tapahtumia,
joissa oli mahdollisista osallistua toimintaan
myös satunnaisesti. Teimme yhteistyötä
myös eri koulujen kanssa ja saimme oppilaita
avuksi varastolle osana heidän opinto-ohjelmaansa. Aktiivivapaaehtoisten lisäksi myös
pop-up-tyyppisiä vapaaehtoistyöntekijöitä on
ollut mukana auttamassa lahjoitusten hyllyttämisessä.
AVUSTUSTYÖ
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 Postin
kautta autettavia varten.
Teimme yhteistyötä ruokakauppojen kanssa
ylijäämä- ja päiväystuotteiden kanssa. Vuoden lopussa mukana oli yhteensä 14 kauppaa. Ruoka-apua tämän yhteistyömuodon
kautta sai vuoden aikana 195 perhettä. Tämä
yhteistyömuoto oli erittäin toivottua, hyvin
toteutettua ja tarpeellista. Teimme yhteistyötä myös Antell-leipomon kanssa ja haimme
ylijäämä leipää ja jaoimme ne perheille. Noin
85 perhettä on hakenut meiltä leipää ja lisäksi
leipiä on jaettu perheille varastokäyntien
yhteydessä.
Lahjakortteja saimme jaettaviksi sekä lahjoituksina että käytimme näihin meille lahjoitettua rahaa. Myös hygieniatuotteita saamme
lahjoituksina sekä ostamme niitä meille lahjoitetuilla varoilla, sillä ne ovat aina toivottuja.
Harrastustuki
Harrastustukea kauttamme sai yhteensä
reilut 100 lasta. Osa sai vapaapaikan ja osalle
maksettiin kausimaksu tai harrastusvälineitä.
Harrastustukea myönnettiin monipuolisesti
niin liikunnallisiin kuin taideharrastuksiin.
Jaoimme lisäksi säännöllisesti perheille uimalippuja Oulun ja Kempeleen uimahalleihin.
Vapaa-ajan elämykset
Vapaa-ajan elämyksiä pystyimme jakamaan
sadoille lapsille ja nuorille. Niitä toteutimme
yhteistyötahojen ja lahjoittajien avustuksella.
Jaoimme vapaalippuja kylpylään, uimahalleihin,
elokuviin, sisäliikuntapuistoihin, jääkiekkopelei-

35

36

VUOSIKERTOMUS 2017

hin yms. Keväällä jaoimme tivolirannekkeita.
Kesäkuun alussa järjestimme perheille yhteistyötahojen avustuksella Hietasaaressa ilmaisen
tapahtuman kaikkine tarjoiluineen ja oheisjuttuineen. Päivä oli onnistunut niin vapaaehtoisten kuin perheidenkin mielestä. Yksi lapsista
totesi: “paras päivä ikinä”.
Elokuun alussa järjestimme perheille ilmaisen
retken Eläinpuisto Escuriliaan.
Palaute oli erittäin positiivista.
SIDOSRYHMÄT
Teimme yhteistyötä eri sidosryhmien, yksityisten, yritysten, yhdistysten ja urheiluseurojen
kanssa. Yhteistyötä oli yritysten kanssa tuotelahjoitusten ja elämysten osalta.
Yhteistyötä tehtiin kaupungin ja yksityisten
palveluntuottajien perhetyöntekijöiden, neuvoloiden, koulujen, päiväkotien kanssa. Vuonna
2017 teimme 24 vauvapakkausta, jotka toimitettiin neljän eri neuvolan välityksellä perheille.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Käytimme pääasiallisena viestintäkanavana
omaa Facebook-sivuamme, jossa oli vuoden
lopussa 5526 tykkääjää. Eniten näkyvyyttä
saanut julkaisumme kattavuus oli 1 8000 eli
sosiaalisen median keinoin tavoitti nopeasti
uskomattoman monta lukijaa. Käytössä oli
myös Instagram ja omat blogisivut, joille kirjoitettiin tietoa ajankohtaisista asioista, päivitettiin tarvelistaa sekä tietoa siitä, miten hakea
apua ja miten auttaa. Saimme lisäksi medianäkyvyyttä myös perinteisissä mediakanavissa
sekä yhteistyötahojen kautta.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Pääasiallisesti varainkeruumme koostui yritysten ja yksityisten meille tekemistä lahjoituksista, koulujen taksvärkkipäivien tuotoista yms.
Käytössämme oli lahjoituslippaat (myös virtuaalinen) sekä oma viitenumero yhdistyksen
kautta tehtäviä lahjoituksia varten.
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Pori – vapaa-ajan elämyksiä perheille
Vapaaehtoisia

5

Avustuksia sai 82 perhettä ja

Tiiminvetäjät: Susanna Suominen ja Taru
Karppinen

171 lasta

Toiminta vahvistui ja asiakasmäärät kasvoivat.
Onnistuimme markkinoimaan Hopea niin
uusille yhteistyötahoille kuin asiakkaillekin.
Lahjoittajatkin löysivät meidät.
Pystyimme vuoden 2017 aikana tukemaan
asiakasperheitä myös lasten harrastuksissa sekä
tarjoamaan elämyksiä, mikä oli Porin toimipisteelle vielä uutta.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoiset tekivät asiakastyötä, eli ottivat
vastaan lahjoituksia ja jakoivat niitä eteenpäin
asiakkaille. Työhön kuului myös toimitilojen
ylläpito eli lahjoitusten läpikäyminen sekä
hyllyttäminen.
Rekrytointitilaisuuksia ei pidetty lainkaan.
AVUSTUSTYÖ
Lahjoituksia saimme pääosin yksityishenkilöiltä
ja ne jaettiin tasapuolisesti asiakkaille pakkaamalla valmiit avustuskassit, jotka asiakkaat itse
noutivat, tai jotka lähetettiin asiakkaille.
Harrastustukea myönsimme 11 lapselle
2644 eurolla.
Vapaa-ajan elämyksiä pystyimme tarjoamaan
jokaiselle perheelle.
SIDOSRYHMÄT
Vuonna 2017 toiminta laajeni toden teolla,
sillä lahjoittajat ja yhteistyökumppanit löysivät
meidät paremmin kuin aiemmin.

Me-säätiön kanssa aloitettiin harrastusvälineiden keräys. Joululahjakeräyksiä pidettiin
yhteistyössä 020202-palvelun sekä Porin
Kauppahallin yrittäjien kanssa. Scandic Pori
mahdollisti sen, että Hopen asiakasperhe pääsi
illallistamaan heidän ravintolaansa.
Sokos Satakunta, Satakunnan Osuuskauppa,
Sataservice Group Oy, Asuntomessut sekä
Porin Teljän seurakunta lahjoittivat rahaa ja
veivät viestiä toiminnastamme eteenpäin
omilla tahoillaan. Tilausravintola Satakunta
lahjoitti ylijäämä ruokaa jouluksi perheille.
Hius-Keskus parturoi Hopen asiakkaita päivän
ajan. Porin Ässät lahjoitti lippuja jääkiekkopeleihin ja Jätksibaari Vohveli lahjakortteja.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Mediaosumat: Näyimme paremmin somessa
yhteistyökumppaneiden ja lahjoittajien avulla.
Viestintäkanavat: Facebook, 1312 tykkääjää.
Tapahtumat: Joulukalenteri sekä- lahjakeräys,
020202-palvelussa, Porin Kauppahallissa sekä
omalla toimipisteellä.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varat koostuivat lahjoituksista yrityksiltä sekä
yksityishenkilöiltä. Stean ja muulla valtakunnallisesti saadulla tuella kustannettiin toimitilan
vuokranmaksu. Varainhankintaa ei juurikaan
tehty, sillä yritysten lahjoitukset ja some-näkyvyytemme poikivat jo itsessään lisää lahjoituksia.
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Pääkaupunkiseutu – ajanvaraus asiakastyön apuna
Vapaaehtoisia

100

Avustuksia sai 2083 perhettä ja

5080 lasta

Vuoden 2017 aikana yhdistyksen tunnettavuus
on jatkanut voimakasta kasvuaan. Tunnettavuuden lisääntyminen näkyi suoraan myös
vapaaehtoisten, lahjoittajien sekä asiakkaiden
lisääntyneissä määrissä. Edellisvuoden tapaan
myös yritysten kanssa tehty yhteistyö on
lisääntynyt.
Tiimimme kokoontui muutaman kerran vuoden
aikana miettimään uusia käytäntöjä ja linjauksia
toimintaan. Vuonna 2016 käytäntöön vakiintuneelle iltapäivystykselle oli edelleen kasvava
tarve.
Lisääntyneet asiakasmäärät viivästyttivät ajan
saantia tänäkin vuonna, mutta merkittäviä
viivästyksiä 4 kuukauden käyntiväliin ei ole
tullut. Sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönottaminen on helpottanut ajanvarausta.
Asiakastyön haasteena on edelleen puutteellinen kielitaito, jota yritetään helpottaa tulkin
läsnäolovelvoitteella. Yhä useammalla asiakkaalla on ollut mukana myös sosiaalityöntekijä,
joka on osaltaan helpottanut kielitaidottomien
asiakkaiden asiointia. Edellisvuoden käytäntö
henkilöllisyystodistuksen esittämisestä täsmentyi koskemaan kaikkia asiakaskäynnillä
asioivia aikuisia.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Päivittäinen vapaaehtoistyö on ollut pääsääntöisesti lahjoituksena tulleen tavaran läpikäymistä, tavaran esillepanoa sekä myös varaston
puolella asiakkaiden opastusta ja neuvontaa.
Asiakasvastaanotto ja toimistotyöt hoituivat
valtaosin tiiminvetäjien ja työkokeilijoiden
toimesta.

Tiiminvetäjät: Eeva Jäntti ja Iina Kanerva

Vuoden 2017 aikana pk-seudulla oli kuntouttavassa työtoiminnassa 6 henkilöä, työkokeilussa
6 henkilöä, yhdyskuntapalvelua suorittamassa
yhteensä 4 henkilöä ja muutamia opiskelijoita,
sekä työelämään tutustuvia yläkoululaisia.
Uusia vapaaehtoisia kävi vuoden aikana tutustumassa toimintaan useita kymmeniä. Heistä
osa jäi aktiivisesti toimintaan mukaan, toiset
olivat oman elämäntilanteen/aikataulujensa
vuoksi mukana tapahtumissa, talkoissa tai
muuten satunnaisesti tarvittaessa.
Vuoden aikana vapaaehtoiset virkistäytyivät
erilaisin keinoin, joko suunniteltujen virkistyspäivien tai oma-aloitteisten nyyttikestien
merkeissä. Lisäksi vapaaehtoisille järjestettiin
tarpeen mukaan tiimipalavereja tai mahdollisuus puhua tiiminvetäjän kanssa kahden kesken. Hyvä yhteishenki tiimin sisällä oli tänäkin
vuonna kantava voimavara.
AVUSTUSTYÖ
Pääsääntöisesti tavaralahjoitukset tulivat yksityisten ihmisten lahjoittamina.
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 yli 300 lasta ja nuorta. Tukea myönnettiin
harrastusmaksuihin, välineisiin tai muihin har-
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rastukseen liittyviin kustannuksiin. Harrastustukea varten perustettu harrastustiimi käsitteli
hakemukset noin kahden kuukauden välein.
Harrastustoimintaa tuettiin säätiöyhteistyökumppanin sekä yksityisten lahjoittajien turvin.
Seurojen myöntämiin vapaapaikkoihin Hope
etsi sopivat harrastajat asiakasrekisteristään.
Vuonna 2017 vapaa-ajan elämyksiä oli tarjolla
perheille jopa aiempaa runsaammin. 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.
Toivon päivän kampanjassa vuoden 2017 teemana olivat nuorten toiveet ja unelmat, joita
toteutimme yhteistyötahojen ja yksityisten
ihmisten avustuksella.
SIDOSRYHMÄT
Yritysten kanssa lisääntynyt yhteistyö on
näkynyt vapaaehtoistyönä varastolla. Usein
yrityksestä on tullut päivän ajaksi 5–15 henkeä
auttamaan tulleen lahjoitustavaran käsittelyssä.
Tämä on ollut hyvin pidetty yhteistyömuoto.
Yritykset kokivat myös helpoksi järjestää
keräyksiä työpaikoillaan ja toimittaa lahjoitukset kerralla Hopelle. Varsinkin jouluksi
useat yritykset keräävät joululahjoja perheisiin
jaettaviksi.
Julkisen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö on
ollut useimmiten asiakkaiden kanssa asiointiin
liittyvää toimintaa. Työntekijä (esim. perhetyö, lastensuojelu) on varannut asiakkaalle
käyntiajan ja on ollut mukana asiakaskäynnillä
asiakkaan tukena ja apuna. Myös turva- ja ensikodit ovat ohjanneet tarpeessa olevat perheet
ottamaan yhteyttä suoraan Hopeen. Uutena
mukaan ovat tulleet myös maahanmuuttoyksiköt.
Lastensuojelulaitoksiin sekä muualle kodin
ulkopuolelle sijoitetuille lapsille Hope on toimittanut elämyksiä ja tapahtumalippuja.

Uusi yhteistyömuoto
yritysten kanssa
on tuonut lisää
vapaaehtoistyöntekijöitä
varastolle.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Tärkeimpänä viestintäkanavana oli sosiaalinen
media, suurimpana Facebook. Ajankohtainen
kampanjointi somessa, kuten vakiintuneet
keräykset, esim. pääsiäisen alla suklaamunakeräys, koulureppuja elokuun alussa ja joulukalenteri – ja -lahjakeräykset joulun alla asiakasperheiden lapsille ja nuorille, ovat sellaisia, joita
lahjoittajamme osaavat jo odottaa. Myös varaston puutteista sekä talkoista ja muista tapahtumista on informoitu Facebook-sivujen kautta.
Vapaaehtoiset saivat ajankohtaisen tiedon ja
koosteen palavereista myös sähköpostitse.
Vuoden aikana useat yksityishenkilöt ovat
halunneet kerätä merkkipäiviensä kunniaksi
raha- ja tavaralahjoja toimintamme tukemiseksi. Tämä oli myös meille miellyttävä ja
vaivaton yhteistyötapa.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Stean avustuksesta maksettiin osa toimitilan
vuokrasta. Tilavuokraan tukea saadaan myös
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta.
Lipaskeräykset tapahtumissa ovat olleet osa
varainhankintaa ja näillä varoilla on ostettu
tapahtuman järjestäjien toiveiden mukaisia ja
asiakasperheille tarpeellisia hankintoja.
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Rovaniemi – hieno vuosi
Vapaaehtoisia

26

Avustuksia sai 141 perhettä ja

Tiiminvetäjät: ensin Jatta Kivelä ja vuoronvaihdon jälkeen Ruusu Vuolli

349 lasta

Yleisesti ottaen Rovaniemellä vuosi meni
hienosti. Meillä oli hyvä ja selkeä työnjako,
jonka vuoksi asiat saatiin tehtyä ja kaikilla säilyi
hyvä mieli. Toimitilojen kokoa, sijaintia ja toimivuutta mietittiin useaan otteeseen.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Muutamia uusia vapaaehtoisia tuli mukaan
varsinkin joulun alla. Kokonaismäärä pysytteli
suunnilleen samana. Kaikki vapaaehtoiset ottivat yhteyttä netin kaavakkeiden kautta, mutta
puskaradio oli tässäkin asiassa hyvä tiedotuskanava. Varsinaisia rekrytointitilaisuuksia ei
pidetty.
AVUSTUSTYÖ
Lahjoituksia otettiin vastaan varastolla
yhteensä 20 päivänä ja asiakkaille jaettiin sieltä
tavaraa 17 päivänä. Joululahjakeräyksiä ostoskeskuksissa oli yhteensä 3 kertaa.
Harrastetukea sai 7 perhettä, ja niissä yhteensä
11 lasta. Mukana oli sirkus, jalkapallo, ratsastus,
koripallo, laskettelu ja musiikki.
Vapaa-ajanelämyksiä tänä vuonna tuotettiin
mm. elokuviin, teatteriin, HopLoppiin sekä
Levillä sijaitsevaan Tonttulan elämysseikkailuun.
SIDOSRYHMÄT
Avustavia tahoja vuonna 2017 oli todella paljon: Likiliike, Brp Finland, Rovaniemen Telian
työntekijät, Easyfit Rovaniemi, Citymarket
Rovaniemi, Kauppakeskus Revontuli, Sokos
Hotel Vaakuna, Lapin Asuntopalvelut, Lapin
Aluehallintovirasto, Rovaniemen teatteri,

Ounasvaaran peruskoulun 2c -luokka, EnRy
ry, Saariselkä Ski & Sport Resort, Rovaniemen
Palloseura , Wolt (yhteistyössä Raisio, Paulig,
Saarioinen ja Hartwall), Cailap, Nosh, Silja
Line, Antti Tuisku , Artikla ry, Prisman Ravintolamaailma, Sähköpalvelu Sarkkinen, Woman
Volley, Rovaniemen Citymarketin käyttötavaraosasto, PwC Rovaniemi.
Heiltä saimme rahalahjoituksia, lahjakortteja,
apua lahjoitusten keräyksissä, joululahjoja, sekä
tavaralahjoituksia.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Rovaniemen Hope oli esillä paikallisessa mediassa ja esilläolon jälkeen tuli sekä vapaaehtoiskyselyissä että asiakkuuksissa.
Hyvänä tiedotuskanavana on ollut myös
Facebook sivumme, jossa tiedotimme kaikesta
toiminnasta lahjoitusten vastaanotosta muihin
tempauksiin.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Kaikki vuoden aikana käytetty varallisuus on
tullut yritysten ja yksityisten tekeminä lahjoituksina. Valtakunnallinen Stean avustus on
jyvitetty vuokrakuluihin.

Useat yritykset
osallistuivat
toimintamme
tukemiseen.
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Seinäjoki – retkiä lähialueille
Vapaaehtoisia

18

Tiiminvetäjä: Marjut Koivumäki

Avustuksia sai 249 perhettä ja

585 lasta

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Suurin osa vapaaehtoistoiminnastamme oli
tavaroiden hakua, purkamista ja lajittelua.
Kaikki toimijamme ottivat asiakkaita vastaan
varastollamme. Vapaaehtoiset ovat pääosin
itse ottaneet meihin yhteyttä sähköpostitse.
Olemme kutsuneet uusia henkilöitä tutustumaan toimintaamme noin kahdeksan kertaa.
Lisäksi toimijat ovat perehdyttäneet yksittäisiä
uusia.
AVUSTUSTYÖ
Pääosa avustuksistamme tuli yksityisiltä henkilöiltä. Ostimme muutaman kerran vuodessa
asiakasperheille wc- ja talouspaperisäkkejä,
hygieniatarvikkeita sekä kodinhuollossa tarvittavia aineita). Lisäksi ostimme 127 kpl laadukkaita talvitakkeja sekä 50 kpl talvihansikkaita.
Muutaman perheen lapsi sai kauttamme harrastustukea. Tukea antoi mm. harrastukseen
tukea myöntävä säätiö. Kaksi yksityishenkilöä
tuki kolmen lapsen hevosharrastusta vuoden
ajan.
VAPAA-AJAN ELÄMYKSET
•

Hiihtoloma-aktiviteetiksi tarjosimme
keilausta Megazone peli-illan herkkuineen, johon osallistui 28 perhettä. Näistä
99 henkilöstä lapsia oli 71.

•

Maaliskuussa vietimme Touhutalo-päivän, johon osallistui 27 perhettä 72 lasta

•

Huhtikuussa olimme katsomassa Seinäjoen Kaupunginteatterilla Koirien Kalevalaa, mukana oli 8 perhettä

•

Kesäkuussa teimme kaksi kesäretkeä.
•

Retki 1. Ähtärineläinpuistoon.Retki
sisälsi buffetruokailun. Retkelle
osallistui 35 perhettä, 75 lasta ja
75 aikuista.

•

Retki 2. Fun Parkiin. Retki sisälsi
buffetruokailun. Retkelle osallistui
14 perhettä, joilla oli 36 lasta.

•

Kesällä iso perhe osallistui Silja Linen
tukemaan juna-laiva-matkaan.

•

Syksyllä teimme keräyskampanjan koulurepuista yhteistyössä Seinäjoen Osuuspankin kanssa.

•

Syyskuussa vietimme Ahonniemi-yöpymisretken. Tapahtumaan osallistui
12 perhettä, 34 lasta ja 12 aikuista.

•

Syyskuussa olimme katsomassa esitystä
"Yksi mies, kaksi pomoa" Seinäjoen kaupunginteatterilla, 22 henkilöä osallistui.

•

Lokakuussa syysloma-aktiviteetiksi tarjosimme Megazone peli-illan herkkuineen.
Näistä pääsi nauttimaan yhteensä
29 perhettä, 92 lasta ja 35 aikuista.

•

Marraskuussa järjestimme yhdessä Seinäjoen kirkkokadun Sedun aikuispuolen
parturikampaajien kanssa Isänpäivä-yllätyksen: isille hiustenleikkaus ja parranajo
sekä sopivia tuotteita. Tapahtumaan
osallistui 7 isää.

•

Marraskuussa vietimme Touhutalo-päivän, johon osallistui 23 perhettä ja
79 lasta.

•

Joululahjoja ja muita joulumuistamisia sai
104 perhettä ja 328 lasta.
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Siwan ja K-marketin ylijäämäruokien muodossa apua sai noin 83 asiakasperhettä ja 275
lasta. Näitä avustuskertoja oli yhteensä 1020.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Facebookissa oli vuoden lopulla 2259 tykkääjää.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Pääosa varainhankinnastamme koostui yritysten ja yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituksista. Kaupungin nuorisolautakunnalta

saimme avustuksen nuorisotoimintaan. Stean
valtakunnallinen avustus jyvitettiin puoleen
toimitilavuokrastamme.
Lisäksi meillä oli onni olla jalkapallojoukkue
Apollon hyväntekeväisyyskohde vuonna 2017.
Heidän tuellaan pystyimme tekemään suuria
hankintoja mm. talviasusteiden osalta sekä
tarjoamaan elämyksiä perheille tänä ja ensi
vuonna.

VUOSIKERTOMUS 2017

Tampere – kuukausittain yli 300 vapaaehtoistyötuntia
Vapaaehtoisia noin 90

Tiiminvetäjä: Kirsi Stenvall

Avustuksia sai 1023 perhettä ja

2408 lasta

Toiminta jatkui alkuvuoden Tampereella
Onkiniemessä kaupungin meille osoittamassa
340 neliön tilassa. Saimme tilan veloituksetta käyttöömme osana Hopen ja kaupungin
välistä kumppanuussopimusta, jossa Hopen
ja kaupungin yhteistyön muodot määriteltiin
tiiviiksi ja toisiaan tukeviksi. Maaliskuun lopulla
rakennuksessa, jossa tilamme sijaitsi, havaittiin
kuitenkin asbestiongelmia. Ilmamittaukset
tiloissamme osoittivat hengitysilman puhtaaksi,
mutta yhdessä kiinteistön omistajan Tilakeskuksen kanssa päädyimme etsimään meille
uutta toimitilaa.
Uusi toimitila löytyi Lielahdesta. Muutostöiden
ja remontin jälkeen muutto käynnistyi Tilakeskuksen kustannuksella alkukesällä. Muuton
haasteita lisäsi se, että varotoimena kaikki
uuteen tilaan tuotavat tavarat pestiin tai puhdistettiin. Hope oli kiinni liki neljä kuukautta, ja
ovet asiakkaille ja lahjoittajille päästiin avaamaan elokuun alussa.
Käytännöt ovat uudessa tilassa pysyneet
samoina. Asioida voi ajanvarauksella, ja ajan
on saanut hätätapauksissa samalle päivälle,
ja normaalistikin noin viikon kuluessa. Asiakaskäyntejä oli kahdeksan aukiolokuukauden
aikana yhteensä 1859. Kuukausittain asiakaskäyntejä on ollut noin 250. Arkisin paikalla on
ollut palkkatuella palkattu työntekijä, joka on
organisoinut toimipisteen arkisia käytäntöjä ja
ohjannut työkokeilijoita. Päivittäin paikalla on
myös vapaaehtoistoimijoita. Paikalla on yhtä
aikaa yleensä noin 15 henkilöä.
VAPAAEHTOISTOIMINTA JA VÄLITYÖMARKKINAT
Vapaaehtoistoiminta on jatkunut vahvana ja

vilkkaana. Vapaaehtoiset ovat voineet osallistua
haluamallaan tavalla: olemalla mukana asiakaspäivystyksissä, solmimalla yhteistyökontakteja,
tekemällä pr-työtä, suunnittelemalla tapahtumia, organisoimalla toimintaa sekä olla vastaanottamassa, lajittelemassa ja hyllyttämässä
tavaraa. Vapaaehtoiset tekevät kuukausittain
yhteensä noin 300 työtuntia, mutta kiireisinä
aikoina, kuten joulun alla tehdyt työtunnit
moninkertaistuvat.
Syksyn mittaan useampikin yritys antoi työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistyöhön työajallaan. Osuuspankkilaiset
tekivät kymmenien ihmisten voimin satoja
talkootyötunteja Hopessa ja myös elisalaiset ja
fujitsulaiset osallistuivat innokkaina talkoolaisina.
Tärkeänä osana on ollut myös välityömarkkinoiden mahdollistuminen Hopessa. Vuoden
aikana Hopessa on työskennellyt 23 työkokeilijaa, kolme henkilöä on ollut kuntouttavassa
työtoiminnassa, kolme henkilöä on suorittanut
Hopessa harjoittelunsa ja kaksi henkilöä on
työllistetty palkkatuen turvin.
AVUSTUSTYÖ
Suurin osa tavaralahjoituksista on saatu Tampereen alueen asukkailta. Myös eri järjestöt
ja työpaikat ovat järjestäneet keskuudessaan
tavarakeräyksiä, ja olemme saaneet myös uutta
tavaraa lahjoituksena yrityksiltä. Lahjoitukset
on jaettu asiakkaidemme kesken niin, että
jokainen on voinut ottaa tarvitsemansa.
Olemme myös tavaralahjoitusten ohella
jakaneet perheille ruokalahjakortteja etenkin
joulun alla.
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Harrastustukea sai noin sata lasta. Lajeina
olivat mm. ratsastus, shakki, voimistelu, paini,
jalkapallo, cheerleading ja salibandy. Harrastustukea jaoimme Tampereella yhteensä noin
20 000 euroa. Tässä oli tukena myös Tallink
Siljan rahalahjoitus, joka käytettiin harrastusten tukemiseen. Olemme pystyneet myös
tukemaan harrastusvälineiden hankinnassa joko
kierrätystavaroin tai urheiluliikkeiden lahjakortein.

Tampereen kaupunki on mahdollistanut
toimintamme luovuttamalla toimitilan käyttöömme korvauksetta, ja kaupungilta olemme
saaneet myös toiminta-avustusta. Hope on
tunnustettu osa alueen vähävaraisten perheiden tukiverkostoa, ja yhteistyömme sosiaalisektoriin on tiivistä.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Vapaa-ajan elämyksiä järjestimme sadoille
lapsille ja nuorille. Jaoimme lippuja elokuviin,
teatteriin, museoihin ja jääkiekkopeleihin, huvipuistoihin ja puuhapuistoihin sekä kylpylöihin.

Tärkein viestintäkanavamme on Facebook,
jossa sivullamme oli vuoden lopussa yli 7000
tykkääjää. Facebook-sivullamme pystymme
viestimään nopeasti ja tehokkaasti. Instagram
on ollut myös käytössämme.

SIDOSRYHMÄT

TALOUS JA VARAINHANKINTA

Yhä useamman yrityksen kanssa on tehty
yhteistyötä, yhteiset kampanjat ovat lisääntyneet, ja uusia yhteistyömuotoja on haettu.
Etenkin joulun alla yritysten rahalahjat sekä
mittavat lahjakeräykset varmistivat hyvän joulun asiakkaillemme. Yhdessä Koskikeskuksen
kanssa tehty joululahjakampanja toi lahjan noin
1000 lapselle ja nuorelle.

Hope Tampereen varat koostuivat Tampereen
kaupungin myöntämästä toiminta-avustuksesta, yritysten ja yksityisten rahalahjoituksista.
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Turku – lisää autettavia perheitä
Aktiivivapaaehtoisia 20, kampanjoissa mukana olleita muita vapaaehtoisia 25 sekä 1 sosionomiopiskelija.

Tiiminvetäjä: Arja Heinonen

Avustuksia sai 435 perhettä ja

1040 lasta

Asiakasperheiden ja lasten määrät lisääntyivät
edelleen ja puolet perheistä oli ensikertalaisia.
Pystyimme auttamaan kaikkia avunhakijoita
ja ulkomaalaisten perheiden määrän kasvu oli
huomattava. Lisääntyvä asiakasmäärä toi haasteita päivittäisiin toimintoihin ja asiakastyöskentelyyn. Toiminta jatkui edelleen samoissa
tiloissa Turun Itäharjulla. Tilojen riittämättömyys koettiin haasteena ja jouduimme välillä
käyttämään lisävarastona vuokrakonttia.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Asiakkaiden vastaanotto ja lahjoitustavaroiden
lajittelu ja hyllyttäminen tehtiin vapaaehtoisvoimin, kuten myös erilaisiin tapahtumiin
osallistuminen ja Hopen esittely eri tilaisuuksissa. Vapaaehtoisista moni on ollut mukana jo
useita vuosia ja uusia vapaaehtoisia on tullut
myös mukaan. Syksyllä oli iso rekrytointitilaisuus, johon osallistui 50 henkilöä. Heistä osa
jäi vapaaehtoiseksi kampanjoihin ja osa Hopen
asiakaspäivystyksiin. Työkokeilijoita oli vuoden
aikana neljä ja kuntouttavassa työtoiminnassa
yksi henkilö.
AVUSTUSTYÖ
Avun antamisen 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. Tavaroita jaettiin
asiakasperheille päivystyksissä tarpeen mukaan
sekä kauempana asuville perheille lähetimme
paketit postin kautta.
Kampanjoiden myötä keräsimme lapsille polkupyöriä, 500 koulureppua, yli 2000 jouluka-

lenteria, 3000 joululahjaa ja 500 lahjakorttia.
Paikallinen ravintola jatkoi edelleen oman
ylijäämäruokansa jakelua ja he ovat avanneet
ravintolan myös Uudessakaupungissa, jossa
myös ruokajakelua. Syksyllä saimme uuden
yhteistoimintakumppanin kouluruokailuyrityksestä ja neljä eri perhettä viikossa sai hakea
sopimuskoulujen ylijäänyttä ruokaa. Vastaanotto on ollut innostunutta ja perheet ovat
olleet tyytyväisiä.
Harrastustukea jaettiin suoraan 40 lapselle ja
nuorelle. Tukea annettiin seuraaville lajeille: jalkapallo, cheerdance, lasten tanssi, kilpatanssi,
voimistelu, sirkuskoulu, kilpauinti, partio,
taekwondo, tanhu, telinevoimistelu, koripallo,
uimakoulu, taitoluistelu, parkour, salibandy ja erilaiset leirit. Vapaapaikkoja salibandyyn saatiin 30.
Vuoden aikana jaoimme satoja lippuja mm.
seuraaviin kohteisiin: kylpylä, uinti, elokuvat,
SuperPark, JukuPark, Flowpark, jäätelöliput,
Muumimaailma, herkuttelulahjakortit, laivaristeilyjä, kampaamo-parturikäyntejä, kausikortteja jalkapallo- ja jääkiekko-otteluihin,
ravintolaruokailua, taikuri-ilta, museokouluja,
purjehdusilta ja tenniskurssit.
SIDOSRYHMÄT
Yhteistyöyrityksiä oli 55 kpl ja saimme heiltä
mm. henkilökuntaa talkooavuksi. Yritykset
tukivat meitä myös raha- ja tavaralahjoituksin,
järjestivät vapaa-ajan elämyksiä, järjestivät erilaisia kampanjoita (koulureppu- ja joululahjakeräys) sekä tukivat perheitä ruokalahjakortein.
Yksi yritys tuki edelleen kummiperhettänsä
ja jouluna oli muutamia lisää, koska halusivat
yksittäisen perheen jouluavun kohteeksi.
Teimme yhteistyötä Varsinais-Suomen Las-
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tensuojelujärjestöt ry:n kanssa. Olemme
yhdistyksen jäseniä ja osallistuimme heidän
järjestämään Lasten oikeuksien päivään. Osallistuimme myös eri tapahtumiin, joissa teimme
Hope-yhdistystä tunnetuksi ja lasten päiväkodeissa käytiin esittelemässä toimintaa ja saatiin
lasten lahjoittamia leluja. Yhteistyötä perheiden auttamiseksi tehtiin myös seurakunnan ja
kuntien sosiaalitoimen kanssa.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Paikallinen viestintätoimisto jatkoi edelleen
yhteistyötä kanssamme. He tekivät lehdistölle
ja medialle tiedotteita sekä laativat mainoksia kampanjoistamme sosiaaliseen mediaan.
Tämän yhteistyön johdosta olemme saaneet
medianäkyvyyttä erittäin paljon mm. tv:ssä,
radiohaastatteluissa sekä kaikissa Turun alueen
lehdissä. Yhteistyö on osoittautunut erittäin

hyväksi, sillä lisääntynyt näkyvyys on tuonut
uusia yhteistyötahoja sekä uusia tukijoita.
Turun Hopella oli edelleen oma Facebook-sivu,
jossa tykkääjien määrä lähes 3500. Lisäksi
olemme Instagramissa ja meillä on oma blogisivu, johon päivitetään kuukausittain kuulumiset.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Hope Turku toimii STEAn, Turun kaupungin
sekä yritysten ja yksityisten tuella. Osallistuimme myös eri tapahtumiin, joiden tuotto
ohjattiin Hopelle.

Vaasa – jo ensimmäisenä vuonna toiminta kasvoi
Vapaaehtoisia
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Tiiminvetäjä: Riikka Säntti

Avustuksia sai 78 perhettä ja

200 lasta

Vaasassa toiminta käynnistettiin maaliskuussa
2017. Aloitimme vapaaehtoistiimin kokoamisella ja toimintamallien muodostamisella ja
laitoimme toimitilaa kuntoon. Alussa tiiminvetäjiä oli kaksi, mutta yhteisestä sopimuksesta
toinen tiiminvetäjistä siirtyi ensin toisen vastuualueen hoitajaksi ja myöhemmin kokonaan
pois toiminnasta.

jouduttiin luopumaan vuoden 2018 alkaessa ja
asiakasmäärien kasvaessa.

Toukokuussa otimme vastaan ensimmäiset
asiakasperheet. Koko vuoden meillä kävivät
perheet yksi kerrallaan, mutta tästä mallista

Pyrimme tekemään toimintaa kaupungissamme tunnetuksi ja se onnistuikin hyvin.
Loppuvuodesta yritysten ollessa yhteydessä

Toimintamallit muotoutuivat pitkin vuotta,
asiakasmäärien ja kokemuksen karttuessa.
Pyrimme saamaan näkyvyyttä ja keräämään
lahjoituksia, mutta harrastustoiminnan tukeminen jäi ensimmäiseltä vuodelta vähäiseksi.
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joululahjoitusten tiimoilta kuultiin useammaltakin taholta, että maineemme on hyvä ja
Hopen toimintaa pidetään sekä merkityksellisenä että merkittävänä.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Kaikki työ tehtiin vapaaehtoisvoimin. Muodostimme tiimejä, jotka hoitivat omaa erityisaluet
taan. Jokaisessa tiimissä oli myös oma vastuuhenkilö, joka huolehti oman tiimin asioista.

Toimintamallit
muotoutuivat pitkin
vuotta asiakasmäärien
ja kokemuksen
karttuessa.

Rekrytointilaisuudesta tuli mukaan useampi
aktiivinen vapaaehtoinen. Useimmat alussa
mukaan tulleet ovat myös edelleen mukana.
AVUSTUSTYÖ
Lahjoitukset saatiin pääasiassa yksityishenkilöiltä. Alussa otimme lahjoituksia vastaan
kahdesti viikossa, sittemmin yhtenä iltana.
Harrastustoiminnan tukeminen ei lähtenyt
vielä kunnolla käyntiin. Kauttamme pääsi kaksi
lasta nyrkkeilemään.
Saimme Vaasan Sportilta kaikkiaan kolmisen sataa lippua jääkiekko-otteluihin. Lisäksi
saimme muutamia konsertti- ja huvipuisto- ja
teatterilippuja. Näitä tarjottiin kaikille asiak
kaille, ja jos halukkaita oli enemmän kuin
lippuja, ne arvottiin.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Facebook-sivu perustettiin heti toiminnan
alussa, ja vuoden loppuun mennessä sivu ylitti
1000 tykkääjän rajan. Instagram-tilillämme oli
noin 200 seuraajaa.
Paikallislehdistä olimme esillä Vaasan Ikkunassa ja Pohjalaisessa sekä Vaasan Suomalaisen
Seurakunnan julkaisussa. Lisäksi lyhyt haastattelu Radio Vaasassa saamamme lahjoituksen
tiimoilta. Olimme myös haastateltavina Vaasan
Sähkön asiakaslehdessä, jota jaetaan valtakunnallisesti.

SIDOSRYHMÄT

Järjestimme syyskuun lopussa syysjuhlan
kauppakeskuksen aukiolla. Ohjelmassa oli mm.
musiikkia ja erilaisia aktiviteetteja lapsille.

Yrityksiltä saimme tavara- ja rahalahjoituksia.
Esimerkiksi Dermosil toimitti meille hygieniatuotteita jaettavaksi, ja useampikin kampaamo
lahjoitti asiakkaillemme hiustenleikkauksia.

Osallistuimme lisäksi muiden järjestämiin
tapahtumiin, kuten lasten lomariehaan kesällä
ja kaupungin joulunavajaisiin. Järjestimme
myös kaksi keräystä Citymarketin aulatilassa.

Julkisen sektorin kanssa yhteistyötä oli lähinnä
asiakkaiden suhteen. Toiminnan käynnistyessä
esittelimme toimintaamme ja jaoimme esitteitä esimerkiksi sosiaalitoimistoon ja neuvoloihin, ensi- ja turvakotiin sekä seurakunnalle.
Vapaaehtoisissamme on henkilöitä, joilla on
työn tai muun vapaaehtoistyön kautta suhteita
julkiseen sektoriin sekä muihin järjestöihin,
joten sanaa saatiin kiertämään luonnollisella
tavalla.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Alkuvaiheessa varat tulivat Hopen valtakunnallisista varoista. Stean tuki kattaa puolet vuokrakuluista.
Varainhankinta lähti kunnolla vauhtiin vasta
joulun aikaan. Lähestyimme yrityksiä sähköpostikampanjan keinoin, ja se tuottikin tulosta.
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Asiakaspalautteita

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

"Hei, iso, iso, iso Kiitos teille <3
Tiputitte valtavan painon hartioiltani
ettekä tiedä kuinka paljon minua
tällä hetkellä itkettää, ilosta ja
kiitollisuudesta!”

"Voi miten upea juttu!
Kyynelsilmin luen vastaustasi.
Kiitos! Tyttäreni saa
mahdollisuuden jatkaa
rakastamansa lajin parissa. Sanat
eivät riitä kiittämään."
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www.hopeyhdistys.fi

facebook.com/Hope.YhdessaYhteisesti.ry
@Hopeyhdistys

Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry
Kutomotie 6 A
00380 Helsinki

