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Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry on poliittisesti ja uskon-
nollisesti sitoutumaton järjestö. Toimimme 20 paikallis-
toimijan välityksellä eri puolilla Suomea. Tavoitteemme 
on, että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdol-
lisuudet hyvään arkeen. Jaamme vähävaraisille ja kriisin 
kokeneille perheille vaate- ja tavaralahjoituksia sekä 
lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.

Vapaaehtoisvoimin toteutettu avustustyömme tavoitti vuonna 2018 yhteensä 8311 vähävaraista 
perhettä: yhteensä 19 894 lasta ja nuorta. Avustettujen perheiden määrä kasvoi edelleen, ja 
koska suurinta osaa perheistä avustimme useamman kerran vuoden aikana ja useamman toimin-
tamuotomme kautta, kohtaamisia perheiden kanssa oli kymmeniätuhansia. 

Jokaisessa kohtaamisessa pyrimme konkreettisen avun jakamisen ohella lisäämään asiak-
kaassa positiivisia tunteita. Viime vuonna tehtyjen laajojen arviointikyselyjen valossa myös 
onnistuimme siinä. Perheet kokivat saaneensa juttuseuraa, vertaistukea ja kannustusta. Eräs 
perheenäiti totesi, että ”Isoin asia on ollut se, että ihmiset ovat kuunnelleet tässä tilanteessa 
ja olleet aitoja”. Myös häpeän kerrotaan helpottaneen. Tunne siitä, että joku välittää, ettei jää 
yksin ja ettei joudu pulaan perustarpeiden kanssa, kannattelevat. 

Hyvien asioiden tekeminen on aina kahdensuuntaista. ”Antaessaan saa”, sanotaan. Tämä kävi 
selkeästi ilmi vapaaehtoisille suunnatusta kyselystä, joissa vapaaehtoiset kertoivat saaneensa 
muun muassa hyvän mielen, uusia sosiaalisia kontakteja sekä mielekästä ohjelmaa arkeen. Ilo ja 
yhdessä tekeminen auttoivat jaksamaan toisinaan ruuhkaisen ja haastavankin työn keskellä.

Kiitämme lämpimästi jokaista vuoden varrella toiminnassamme mukana ollutta!

1   Y L E I S T Ä

20  paikallistoimijaamme avusti 

8311  perhettä, joissa yhteensä

19 894  lasta ja nuorta 

Kymmeniätuhansia 
kohtaamisia  
perheiden kanssa

+18 %
vuodesta 

2016
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1.3   Hallitus ja kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 
tiistaina 26.4.2018 klo 11 Kutomotien toimipisteessä 
Helsingissä. 

Kokouksessa päätettiin yhdistyksen sääntömääräisistä 
asioista. 

Hallitus piti vuoden aikana kahdeksan kokousta.

TOIMINTAMUODOT

ARVOT

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

Inhimillisyys

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

Avoimuus

Kannamme sydämessämme suurta kunnioitusta sekä asiakkaita 
että lahjoittajia kohtaan. Meille on tärkeää, että voimme olla luo-
tettava kumppani lahjoitusketjun joka askeleella. 

Luotettavuus

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.

Paikallinen ekologisuus

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.

Tavara- ja vaate-
lahjoitukset

Harrastustoiminnan  
tukeminen

Iloa tuottavien vapaa-ajan  
elämysten mahdollistaminen

1.2   Henkilöstö
Vuonna 2018 yhdistyksellä oli kaksi vakituista työntekijää edellisvuoden tapaan. Toiminnanjohtajana 
työskenteli Eveliina Hostila ja toiminnanohjaajana Nora Virtanen. 

Tampereen toimipisteessä oli vuoden aikana eri aikoina määräaikaisessa palkkatuetussa työsuhteessa 
kaksi henkilöä. Pääkaupunkiseudulla palkkatuella työskenteli yksi henkilö.

Yhdistyksen toiminnassa oli mukana lisäksi työkokeilijoita, työharjoittelijoita, henkilöitä kuntoutta-
vasta työtoiminnasta sekä yhdyskuntapalvelun suorittajia. 

HALLITUS VUONNA 2018:

Tiina Nummenmaa, puheenjohtaja
Hanna Ahlblad, varapuheenjohtaja
Kari Keskitalo 

1

2

3

4
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1.4   Jäsenasiat
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2018 oli 334, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 557. Keväällä 
2018 poistettiin rekisteristä jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet.

Jäsenasioita hoiti toiminnanjohtaja ja käytössä oli FloMembers-jäsenrekisteri. 

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

1.5   Talous
Yhdistyksen tuloslaskelma päivämäärällä 31.12.2018 osoitti ylijäämää 26 479,31 €.

Yhdistyksen tilitoimistona toimi Ovidoor Oy. 

Jaettujen tavaralahjoitusten arvo* on 4 297 104 € (vuonna 2017 3 663 360 €).

Suoraan avustustyöhön käytetyt varat (tavarahankinnat, harrastustuki, arjen 
virkistystoiminta perheille) olivat 838 047,92 €  (vuonna 2017 365 948,95 € 
eli kasvua edellisvuoteen 129 %).

Autoimme lapsia ja perheitä 5,1 miljoonan arvosta.

Toiminnasta aiheutuvat operatiiviset kulut olivat 470 761,69 € (vuonna 2017  
388 849,81 € eli kasvua edellisvuoteen 21 %). Toiminnasta aiheutuviin operatiivisiin 
kuluihin saatiin julkisia avustuksia 307 491,82 € (vuonna 2017 260 620,06 €).

TAHTO YLLÄPITÄÄ 
VAHVAA MUTTA KEVYTTÄ 
ORGANISAATIOTA JA OLLA 
ARVOJEMME MUKAAN 
TEHOKAS VÄYLÄ AVUN 
TARJOAMISELLE SÄILYIVÄT.

Autoimme lapsia ja 
perheitä 

5,1 miljoonan 
arvosta

1.6   Toimitilat
Yhdistyksen kotiosoite oli Helsingissä (Kutomotie 6A). Toiminnanjohtajan työpiste oli Hämeenlin-
nassa, Innoparkissa.

Jokaisella paikallistoimijalla oli käytössään vuokratut tai maksutta käyttöön saadut toimitilat. 
Paikallistoimijoille vuokratut tilat toimivat lahjoitusten vastaanotto-, varastointi-, pakkaus- ja jako-
pisteenä sekä vapaaehtoistyön keskuksina.

1.7   Vuositavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteeksi määrittelimme, että Hope on vuoden 2018 lopulla vahva, innostava ja kaikessa toi-
minnassaan lapsilähtöinen järjestö, ja että yhdistyksen arvot sekä lapsi kes-
kiössä -ajattelu ohjaavat vahvasti toimintaa. Osa tavoitteiksi vuodelle 2018 
asetimme asiakaslähtöisen avustustyön ja selkeän ja innostavan vapaa-
ehtoistoiminnan säilymisen lisäksi toiminnan linjausten juurruttamisen 
sekä vaikuttavan viestinnän kehittämisen.

Hopen toiminta kasvoi ja vahvistui niin vapaaehtoisten määrän, 
talouden kuin asiakasmäärien osalta. Lapsi keskiössä -ajattelu hei-
jastui paitsi perustekemisestämme, myös haastavien tilanteiden 
ratkaisemisessa. Suoraan avustustyöhön käytetyt varat kasvoivat 
merkittävästi, mutta esimerkiksi palkkakulut eivät lainkaan ja muutkin 
toiminnasta aiheutuvat kulut vain kohtuullisesti. Tahto ylläpitää vahvaa 
mutta kevyttä organisaatiota ja olla arvojemme mukaan tehokas väylä avun 
tarjoamiselle säilyivät.

Kaikki 20 paikallistoimijaamme jatkoivat toimintaansa, 
vapaaehtoisten määrä kasvoi ja vapaaehtoistyössä jaksa-
mista vahvisti yhdessä tekeminen. Toimintatavat näyttäy-
tyivät aiempaa selkeämpinä ja toisaalta niitä muokattiin 
notkeasti tarpeen tullen. Myös tulevan ennakointi muun 
muassa kampanjoiden osalta on parantunut. Yritysten 
henkilöstön vapaaehtoispäivät lisääntyivät ja ne koettiin 
puolin ja toisin merkityksellisiksi. 

Viestintä vahvistui paikallistasolla, mutta valtakunnallisen 
viestinnän vahvempi kehittäminen jäi vuodelle 2019. Vuo-
den 2018 lopulla luotiin Hopelle kuitenkin jo viestintä-
suunnitelma yhteistyössä viestintätoimisto Ellun Kanojen 
kanssa. 

Tavoitteemme 
on, että Hope on 

vuoden 2018 lopulla 
vahva, innostava ja 

kaikessa toiminnassaan 
lapsilähtöinen järjestö.
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AVUSTUSTOIMINTAAN KÄYTETYT KERÄYSVARAT  
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*Kaava, jolla luku on laskettu: avustettujen lasten määrä vuonna 2018 x käyntikertojen keskiarvo vuonna 2018 
per perhe x lahjoituskassin arvo (19 894 x 3 x 72€ = 4 297 104 €)

366 000 €239 000 €

838 000 €
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2     Y H T E I S T Y Ö 

2.1   Järjestöyhteistyö
Hope on ollut mukana EAPN-Finlandin Lapsen köyhyys -verkoston tapaamisissa sekä Pelastakaa 
lapset ry:n koordinoimassa Maksuton2aste -kampanjassa.

Toiminnanjohtaja on lisäksi käynyt pitämässä puheenvuoron viestinnästä Sosten pienten järjestöjen 
verkostotapaamisessa sekä toiminnan suuntaviivojen muotoilusta Allianssin aamiaistilaisuudessa. 

Lisäksi asiakasohjausta on tehty eri lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa. 

2.2   Yhteistyö kuntasektorin kanssa
Paikallistoimijat saivat kaupungeilta yleisavustuksia ja kohdennettuja avustuksia vuokrakuluihin 
ja retkitoimintaan. Käytänteet ja summat vaihtelivat kaupungeittain. Yksityiseltä tai yritykseltä 
käyttöön saadut kuluttomat tilat olivat Hyvinkäällä ja Lahdessa. Hämeenlinnan, Mikkelin, Jyväsky-
län, Kokkolan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Lohjan, Tampereen, Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan 

kaupungit myönsivät avustuksia tilavuokriin. Tampereella jatkui kaupungin kanssa solmittu kump-
panuussopimus ja Mikkelissä se uusittiin vuoden lopulla.

Yhteistyötä tehtiin asiakasohjauksessa etenkin sosiaalitoimen ja perhetyöntekijöiden kanssa. 
Yhteistyötahoja ohjeistettiin käytännöistämme.

2.3  Valtakunnallinen yritysyhteistyö 
Paikallistason yritysyhteistyön lisäksi tehtiin valtakunnallisesti toimintaamme tukevaa yhteistyötä. 
Kumppaneiden avulla saimme lahjoituksia jaettavaksi, ammatillista osaamista muun muassa viestin-
tään ja taloushallintoon sekä suoraa rahallista tukea toiminnallemme.

Hartwall Jaffan Tuomaan markkinoilla ylläpitämässä mökissä kansalaiset pääsivät osaksi televisio-
mainoksista tuttua, rakastettua hedelmäkuoroa. Jokaisesta nauhoitetusta esityksestä lahjoitettiin 
Hopelle 20 euroa ja potti kohosi lopulta 22 000 euroon. Summalla tuetaan lasten musiikkiharras-
tuksia ja -elämyksiä.

Tallink Siljan lahjoituksen avulla tuettiin vuoden aikana satojen lasten harrastuksia ja arjen virkis-
tystoimintaa ympäri Suomea. Esimerkiksi 118 nuorta pääsi elokuviin yhdenvertaisina kavereidensa 
kanssa, 380 lasta riemuitsi liikunnasta sisäliikuntapuistoissa ja 30 lasta sai kesäisen jäätelöhetken. 
Lisäksi 20 perhettä pääsi risteilylle.

Woltin organisoimalla keräyksellä saimme joulun alla ja vuoden 2019 alussa jaettavaksi ruokalahja-
kortteja 2000 perheelle. 

"Ei voinut kuin itkuun purskahtaa, kun huolen painamana astuin Hopen ovesta sisään ja sain 
yllättäen ruokakaupan lahjakortin", kertoi eräs perheenäiti edellisen vuoden vastaavan kampanjan 
tuottamasta kokemuksesta. 

Mustin ja Mirrin kampanjan avulla saimme satojen asiakasperheiden tärkeille lemmikeille ruokaa 
ja muita lemmikinhoitotarvikkeita. Halusimme kampanjassa painottaa, että jokaisessa perheessä 
lemmikki on kunniajäsen varallisuudesta riippumatta, ja silloin kun elämässä on huolia, lohduttavan 
kuonon merkitys korostuu entisestään.

Osuuspankin kanssa toteutetussa Reppu joka selkään -keräyksessä saimme jaettavaksi lähes 
2500 reppua koulutielle suuntaavien lasten selkään. 
Lisäksi Osuuspankin Hiiop! -kampanjan avulla saimme 
toimipisteisiimme lisäkäsiä lahjoitusten purkamiseen, hyl-
lyttämisen ja muuhun avustustyöhön.

Reppukeräyksen tuloksena lähes 2500 reppua koulutien 
aloittajille 

Arlan Kokkaamattomat -kampanjan myötä Hopen asia-
kasperheet pääkaupunkiseudulla saivat ruokakassit. 

http://tarinat.hiiop100.fi/fi/blog/3Gif6uy5n2S20aouoOMmqu.html?fbclid=IwAR1IWZnPgPYIqhH03Ulz0FwQclANdM1rmeQlVFLYGP4ORCnh7zAFsLLVqQE
http://tarinat.hiiop100.fi/fi/blog/3Gif6uy5n2S20aouoOMmqu.html?fbclid=IwAR1IWZnPgPYIqhH03Ulz0FwQclANdM1rmeQlVFLYGP4ORCnh7zAFsLLVqQE


12 13VUOSIKERTOMUS  2018 VUOSIKERTOMUS  2018

Venner käynnisti uuden avustusmuodon perheiden kotiovelle toimitettavien ruokakassien muo-
dossa. Yhteistyön avulla asiakasperheet pääkaupunkiseudulla saivat 300 arkiruokakassia viikoilla 
37–48 ja jouluna apu tavoitti 1000 perhettä. 

Luhta toteutti loppuvuodesta valtakunnallisen kampanjan, jossa heidän asiakkaansa saivat tuoda 
vanhat ja hyväkuntoiset talvitakkinsa Luhta Brand Storen myymälään ja jotka lahjoitettiin kaut-
tamme vähävaraisille perheille.

Snellman lahjoitti kesällä jokaisesta Onnen kesä -tunnuksella myydystä tuotteesta kaksi senttiä 
suomalaisten lasten hyväksi. Tavoitteena oli kerätä 50 000 euron potti jaettavaksi tasan neljän 
kotimaisen hyväntekeväisyysjärjestön kesken ja tämä tavoite saavutettiin. Hope oli yksi kohteista. 

Speedon kampanjan avulla saimme sadoille lapsille jaettavaksi uimalippuja ja tarvikkeita. Kam-
panjassa kansalaisia uimaan haastoivat Martina Aitolehti, Heidi Sohlberg, Johannes Hattunen, 
Satu-Maarit Urtti ja Matti Rajakylä. 

2.4. Muut kampanjat ja tapahtumat
Hopen omaa keväistä kampanjaa, Toivon päivää (4.6.) vietimme Nuorten unelmat -teemalla. Tässä 
valtakunnallisessa kampanjassa kysyimme asiakasperheiden nuorilta heidän toiveitaan ja unelmiaan. 
Lahjoittajien avulla toteutimme yli 400 nuoren toiveen. Toiveita oli laidasta laitaan: hygieniatuot-
teista vaatteisiin, harrastuksiin ja ammattiin valmistumiseen ja siihen liittyvien opiskelukustannus-
ten kattamiseen. 

Tennistä jokaiselle -hanke yhteistyössä Suomen Tennisliiton kanssa tarjosi sadalle lapselle ympäri 
Suomea mahdollisuuden päästä tennisharrastuksen pariin ja kokea liikkumisen riemua. 

Jalkapallon Ykkösen teemaotteluissa ympäri Suomen kerättiin liikuntavälineitä 700:lle ja lippuja 
peleihin 500:lle lapselle. 

Sampo Kaulanen lahjoitti Selviytyjät Suomi -ohjelmassa voittamansa rahapotin Hopelle. Lahjoitus-
varoilla maksettiin muun muassa nuorten toiveita Toivon päivän kampanjan tiimoilta. 

Peliviikolla 4.–10.11.2019 järjestettiin 
valtakunnallinen Pelit kiertoon -kam-
panja yhteistyössä Kansallisen audio-
visuaalisen instituutin sekä paikallisten 
kirjastojen kanssa. Keräystuottona 
saimme niin lauta- kuin konsolipelejä 
yhteensä yli 5000 kappaletta. 

Olimme mukana nyt jo kolmannen ker-
ran järjestetyssä joulun hauskimmassa 
kiertotalousteossa, Kinkkutempussa, 
jossa kinkun paistorasvat kierrätettiin 
uusiutuvaksi polttoaineeksi. Kampan-
jaorganisaatio tekee vuoden 2018 osalta 
20 000 euron lahjoituksen Hopelle.

19.12.2018 saimme vastaanottaa ilahduttavan lähetyksen, kun Tasavallan presidenttipari toimitti 
osan Aaro-pojan saamista muistamisista Helsingin toimipisteellemme. Heidän lämmöllä vastaanot-
tamiaan lahjoja oli tullut kansalaisilta runsain määrin ja osa niistä pääsi ilahduttamaan lapsia Hopen 
kautta.

Anssi Kela bändinsä ja kumppaniensa kera lahjoitti 21.12.2018 Tavastian keikan tuotot Hopelle. 

Joulukampanjoidemme avulla yli kymmenentuhatta lasta sai jouluna toivomansa joulupaketin. 
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3   VA R A I N H A N K I N T A , 
V I E S T I N T Ä  J A 
M A R K K I N O I N T I 
3.1   Varainhankinta
Rahankeräysluvan alaisina keräyskanavina käytössä olivat virtuaaliset sekä 
muoviset keräyslippaat. Lisäksi rahanlahjoitusmahdollisuuksista tiedotettiin 
kotisivuillamme.

Vuoden aikana saatiin merkkipäivälahjoituksia ja yksittäisiä lahjoituksia 
yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä.

Vuonna 2018 yhdistyksellä ei ollut valtakunnallista myytävää varainke-
ruutuotetta.

Paikallistasolla kerätyt varat olivat kyseisen paikallistoimijan käytettävissä. 

Varainhankinnan kokonaistuotot olivat 970 638,87 € (vuonna 2017 491 364 €).

3.2   Media
Hopea koskevia uutisosumia oli vuoden 2018 aikana 137 (vuonna 2017 163).
Käytössä oli mediaseurantatyökalu Ampparit. 

Varainhankinnan 
kokonaistuotot vuonna 

2018 olivat
 970 638 € ja
 kulut 878 €.

Yle 20.12.2018. Yksisarvinen pelasti kuusivuotiaan Elsien joulun – ilman hyväntekeväisyysjärjestöä 
sairas äiti ei olisi voinut antaa lapsilleen lahjoja

MTV Uutiset 18.12.2018. Suomalaiset lahjoittavat ahkerasti, joulumieli halutaan välittää myös 
vähävaraisille perheille: "Kyyneliltä ei ole vältytty tänäkään vuonna"

Yle 12.11.2018. Köyhien perheiden ahdinko pahenee: lasten talvivaatteisiin ei ole rahaa, kirpputo-
reillakin liian kallista

3.3   Viestintä ja markkinointi
Aktiivisena viestintäkanavana oli käytössä Facebook, jossa yleisellä sivulla oli 31.12.2018 
yhteensä 18 363 tykkääjää (31.12.2017 tykkääjiä oli 15 931 ja 31.12.2016 tykkääjiä oli 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, Hämeenlinna, Kajaani, Lahti ja Lohja jokainen oman 
tilinsä kautta. Lisäksi osalla tiimeistä oli käytössä paikallinen blogi. 

Verkkosivustomme toimii osoitteessa www.hopeyhdistys.fi. Sivus-
tolla oli vuoden aikana katselukertoja 550 558  
(v. 2017 430 554) ja kävijöitä 169 724 (v. 2017 134 996).

Hopen vapaaehtoisille sekä jäsenille lähetettiin vuoden aikana neljä 
valtakunnallista tiedotetta. Facebookissa toimi tiimien sekä tiimin-
vetäjien suljetut keskusteluryhmät. Osalla tiimeistä oli käytössä 
WhatsApp- ryhmät. Intrassa oli vuoden lopulla 321 käyttäjää/
kirjautunutta vapaaehtoista (edellisvuonna 267). 

Markkinointi painottui verkossa tehtävään markkinoin-
tiin. Facebook-mainontaa toteutettiin muun muassa 
uusien vapaaehtoisten tavoittamiseksi. Mainonta 
kohdistui paikallistasolle, alueen ihmisiin ikähaitarissa 
18–65+.

Paikallistiimimme olivat mukana useissa paikallisissa 
tapahtumissa kertomassa toiminnastaan.
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https://yle.fi/uutiset/3-10564472?fbclid=IwAR3l0PTxBVzNoQGwqJ0Mc_kFQAiL3mjUTm19_u8gys7iqH0J1MTMH-pKIfc
https://yle.fi/uutiset/3-10564472?fbclid=IwAR3l0PTxBVzNoQGwqJ0Mc_kFQAiL3mjUTm19_u8gys7iqH0J1MTMH-pKIfc
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaiset-lahjoittavat-ahkerasti-joulumieli-halutaan-valittaa-myos-vahavaraisille-perheille-kyynelilta-ei-ole-valtytty-tanakaan-vuonna/7210472?fbclid=IwAR04-dFxE8rugM8bP5PsyDlAk5L_TIQrJP-KqgCZ8FFQDM1ao-oypj9qvUA
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaiset-lahjoittavat-ahkerasti-joulumieli-halutaan-valittaa-myos-vahavaraisille-perheille-kyynelilta-ei-ole-valtytty-tanakaan-vuonna/7210472?fbclid=IwAR04-dFxE8rugM8bP5PsyDlAk5L_TIQrJP-KqgCZ8FFQDM1ao-oypj9qvUA
https://yle.fi/uutiset/3-10495016?fbclid=IwAR0QWH0a9iufLHVI2aIsjcZY-poP0E7pddUW4NglnYLSFSKbmRPQ2oHPdQ4
https://yle.fi/uutiset/3-10495016?fbclid=IwAR0QWH0a9iufLHVI2aIsjcZY-poP0E7pddUW4NglnYLSFSKbmRPQ2oHPdQ4
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Yhteistyössä Kärkimedian, JCDecaux Oy ja Hasan&Partnersin kanssa toteutimme 
tammi–maaliskuussa mediakampanjan laajalla näkyvyydellä niin printtimediassa kuin 
ulkomainonnassa. Kampanjassa muistutettiin lahjoitusmahdollisuuksista teemalla 
”Sinulle liian pieni voi olla toiselle jotain suurta.” 

4  AV U S T U S T O I M I N T A 
P E R U S T U U 
VA P A A E H T O 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 702  
(v. 2017 599) henkilöä. Yhdistyksessä toimi myös kymmeniä ”pop up” -vapaaehtoisia ja vapaaeh-
toistyötä kävivät tekemässä yritysten vapaaehtoisporukat – muun muassa Elisalta, Osuuspankilta ja 
Tallink Siljalta – monesti osana yritysten yhteiskuntavastuuohjelmaa. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn avustus kohdistui kokonaisuudessaan vapaaeh-
toistoiminnan organisoimiseen ja vapaaehtoisten tukemiseen.

Vuositavoitteenamme oli innostavan vapaaehtoistoiminnan säilyminen sekä vapaaehtoisten määrän 
säilyminen vähintään ennallaan. Molemmat tavoitteet saavutettiin. Tyytyväisyys vapaaehtoistoi-
mintaa kohtaan säilyi vapaaehtoisille suunnatun kyselyn mukaan ja vapaaehtoisten määrä kasvoi yli 
sadalla henkilöllä.V Ä L I T T Ä M I S E N  V Ä L I T T Ä J Ä

M e  v i e m m e  t a v a r a l a h j o i t u k s e s i  s i t ä  t a r v i t s e v i l l e   |   h o p e y h d i s t y s . f i

Sinulle liian pieni
voi olla toiselle jotain suurta.
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Vaatelahjoitustoiminta on pysynyt toiminnan 
kivijalkana. Urheilu- ja harrastustukia on jat-
kettu aikaisempaan tapaan. Sirkus ja tanssi ovat 
tulleet uusiksi harrastusmuodoiksi. 

Kevään toiminta kulminoitui pulkkariehaan 
hevosineen, makkaranpaistoineen, alpakoineen 
ja hernerokkineen. Ilmaiseen koko perheen 
tapahtumaan osallistui jälleen yli 300 ihmistä.

Kesäksi saimme perheille kesätekemistä paikal-
lisista vapaa-ajan yrityksistä. Joululahjakeräys 

ja lahjakassien jako olivat loppuvuoden koho-
kohta.

Maahanmuuttajataustaisia avunhakijoita on 
ollut enemmän kuin aikaisemmin.

Vaikeimmassa asemassa olevat perheet ovat 
tulleet ympäristökunnista: Launonen, Loppi, 
Mäntsälä, Jokela ja Riihimäki. 

Harrastustukea myönnettiin jälleen 
aiempaa enemmän
Harrastustukea myönnettiin 1509 lapselle (v. 2017 1262). 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 mah-
dollista hakea yli 6-vuotiaalle ja alle 18-vuotiaalle lapselle/nuorelle 
uuden harrastuksen aloittamiseen tai olemassa olevan harrastuksen 
jatkamiseen tilanteissa, joissa harrastus uhkasi loppua perheen vähä-
varaisuuden vuoksi. 

Valtakunnallinen vapaa-
ehtoisten tapaaminen 
järjestettiin Scandic 
Helsinki Aviacongressissa 
5.–6.5.2018. Osallistu-
jia oli 46. Viikonlopun 
ohjelma koostui fasi-
litoidusta kehittämis-
työpajasta, tietosuo-
jakoulutuksesta, Franz 
Schniderin Myötätunto-
uupumus-luennosta sekä 
viestintäasioista. 

Tiiminvetäjät kokoontuivat  
21.–22.9.2018 Silja Europalla jakamaan 
ajankohtaisia asioita ja kokemuksia.

Toiminnanjohtaja ja -ohjaaja tapasivat 
tiimejä vuoden aikana tiimien omilla 
paikkakunnilla. 

Paikallistiimit pitivät palavereja sekä 
virkistäytyivät paikallisesti, kaikille 
tiimeille jaetun virkistäytymisrahan 
turvin. 

Vapaaehtoisille lähetet-
tiin vuoden aikana neljä 
sähköistä tiedotetta 
ajankohtaisista asioista. 

Intraan lisättiin kaikki 
toimintaa tukevat ja 
ohjaavat materiaalit.

Ympäri vuoden pidettiin 
yhteyttä ja tarjottiin 
neuvontaa vapaaehtoi-
sille.
 

Vapaaehtoisille tarjottiin mahdollisuutta 
ryhmämuotoiseen työnohjaukseen.
 

Vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksista kam-
panjoitiin sosiaalisessa 
mediassa vuoden mittaan. 

Tiiminvetäjille pidettiin 
lokakuussa Skype-info. 

Hyvinkää-Riihimäki – Sirkus ja tanssi harrastuksiksi

Vapaaehtoistoiminnan innostava ohjaaminen 

Tiiminvetäjä: Peter Mustonen

Vapaaehtoisia 5Avustuksia sai 172 perhettä, 
joissa yhteensä 384 lasta
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Alkuvuodesta siirryttiin isompiin toimitiloi-
hin, mikä onkin helpottanut ja sujuvoittanut 
toimintaa huomattavasti. Tavoitteena vuodelle 
2018 oli saada uusia aktiivisia vapaaehtoisia. 
Tavoitteeseen osittain päästiin, mutta toisaalta 
myös jonkin verran vapaaehtoisia jättäytyi pois 
toiminnasta vuoden aikana.

AVUSTUSTYÖ
Pääasiallinen avustusmuoto oli vaatelahjoituk-
set sekä lastentarvikkeet, joiden kysyntä kasvoi 
tasaisesti koko vuoden. Saatujen lahjoitusten 
määrä on myös ollut kasvussa.

Harrastustukea myönnettiin 61 lapselle. Tuet-
tuja harrastuksia oli muun muassa jääkiekko, 
jalkapallo, salibandy sekä tanssi.

Kesällä jaettiin huvipuisto- ja tapahtumalip-
puja.

SIDOSRYHMÄT
Yhteistyötä tehtiin paikallisten yritysten, 

yhdistysten, sosiaalitoimen sekä perhetyön 
kanssa. Parolan ja Kaurialan Kotipizzat sekä 
Viola&Max toimivat lahjoitusten vastaanotto-
pisteinä. Joululahjakasseihin saimme mukavasti 
täytettä muun muassa Kultasuklaalta, Kiinteis-
tömaailmalta, Påre skincarelta, Lidl Suomi Ky 
Janakkalan jakelukeskukselta sekä SJK-Asen-
nus Oy:ltä.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Olemme olleet äänessä omalla Facebook- 
sivullamme sekä näkyvillä Instagramissa. Face-
bookissa sivullamme on seuraajia jo 2720 ja 
Instagramissa 243.

Yle Hämeenlinna myös huomioi tekemisemme 
ja teki meistä vuoden lopuksi uutisjutun.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varat koostuvat kaupungin ja STEA:n tuista 
sekä yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituk-
sista. 

Hämeenlinna – Uudet toimitilat helpottivat Joensuu – Kivoja kampanjoita

Asiakasperheitä oli 64 enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Pystyimme silti pitämään kiinni siitä, 
ettei konkreettisen avun saaminen venyisi yli 
kahteen viikkoon. Joulukampanja oli jälleen iso 
menestys ja mukana oli iso määrä uusia yrityksiä 
ja yhteistyökumppaneita. Muita tapahtumia/
kampanjoita olivat muun muassa synttärikak-
kukampanja, penkojaiset, kesäkamppis, reppu-
kamppis, IB-linjalaisten keräys sekä muutaman 
yrityksen järjestämät hyväntekeväisyyskampanjat.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Muutama uusi vapaaehtoinen tuli toimintaan 
mukaan sekä useita jäi pois toiminnasta. Aktii-
visten määrä oli hyvin vaihtelevaa ja suurin osa 
töistä kasaantui 3–4 aktiiville sekä tiiminvetäjille.

Tiiminvetäjä Sanna Saastamoisella oli päävastuu 
sähköpostista, asiakasrekisteristä, kontaktoin-
nista sekä budjetoinnista. Syksyn aikana nimet-
tiin toiseksi tiiminvetäjäksi Tiina Saarelainen ja 
näin saatiin tiiminvetäjien työtä helpotettua.

Päivystykset ja lahjoitusten vastaanotto jat-
kuivat torstai-iltoisin. Päivystyksissä oli aina 
kaksi henkilöä paikan päällä ja jos oli enemmän 
vapaaehtoisia paikalla, niin samalla lajiteltiin ja 
hyllytettiin tulleita tavaroita. Varastolla vas-
taanotettiin, lajiteltiin ja hyllytettiin lahjoituk-
sia sekä kerättiin lähteviä avustuksia. Aktiivisia 
päivystäjiä oli noin 6 henkilöä ja satunnaisim-
mat auttoivat lajittelussa. Lajittelutalkoita 
pidettiin tarpeen mukaan, pääasiassa viikonlop-
puisin.

AVUSTUSTYÖ
1. Tavaralahjoitukset
Lahjoitukset saatiin pääosin yksityisiltä lah-

joittajilta vaatteina, kenkinä, leluina, peleinä, 
ja kodintavaroina. Avustuspaketit keräsimme 
perheille valmiiksi itse, joten tavara jakaantui 
hyvin tasapuolisesti tarpeiden mukaan (noin 
kassillinen vaatetta lasta kohden ja muut 
tarvikkeet tarpeen mukaan). Avustusta sai 
hakea kaksi kertaa vuodessa, lisäksi perheiden 
oli mahdollista osallistua tapahtumiin, saada 
lippuja ja jouluapua. 

2. Harrastustuki
Harrastustukea myönnettiin 21 perheeseen ja 
yhteensä 34 lapselle. 

3. Vapaa-ajan elämykset
Tarjosimme perheille elämyksiä elokuvalippu-
jen, uimalippujen, keilauksen, minigolfin sekä 
Botanian-, HopLop- ja SuperPark-lippujen 
muodossa.

SIDOSRYHMÄT
Yhteistyötä tehtiin pääasiassa paikallisten 
yritysten kanssa. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Käytössä omat Facebook-sivut, joilla oli 2492 
tykkääjää 31.12.2018. Facebook-ilmoittelua 
varten perustettiin some-tiimi, johon kuuluu 
kaksi vapaaehtoista sekä tiiminvetäjä. 

TALOUS JA VARANHANKINTA
STEA:n avustus ja muut valtakunnalliset 
lahjoitukset kattoivat vuokrakulut kokonaan. 
Muut varat kertyivät yritysten ja yksityisten 
lahjoituksista.

Tiiminvetäjä: Kati Sipilä Tiiminvetäjä: Sanna Saastamoinen ja 
lokakuu-joulukuu Tiina Saarelainen

Vapaaehtoisia 48 Vapaaehtoisia 30Avustuksia sai 297 perhettä, 
joissa yhteensä 646 lasta Avustuksia sai 255 perhettä,  joissa 

yhteensä 649 lasta 
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Hope Jyväskylän toiminta jatkui vuoden 2018 
samassa maksullisessa varastotilassa kuin 
vuonna 2017, osoitteessa Kangasvuorentie 6.

Varastolla laitettiin heti tammikuun toisella 
viikolla käyntiin viikottaiset päivystysvuorot 
joka maanantai ja keskiviikko. Kyseisillä viikko-
vuoroilla 2–3 Hopen edustajaa tekivät viikon 
aikana tulleet avunpyynnöt sekä luovuttivat 
valmiita paketteja, hyllyttivät lahjoituksia, vei-
vät kierrätykseen menevää tavaraa ja siistivät 
varastoa. Kyseiset viikkovuorot pyörivät koko 
vuoden lukuun ottamatta heinäkuussa pidettyä 
kesälomaa ja joulukuussa pidettyä joululomaa. 

TAPAHTUMAT JA KERÄYKSET
Olemme vuoden aikana tehneet paljon yhteis-
työtä alueen yritysten, julkisen sektorin ja tois-
ten hyväntekeväisyysorganisaatioiden kanssa. 
Yritykset ovat lahjoittaneet meille elämyksiä, 
tavaraa, lahjakortteja ja rahaa. Yritysyhteistyön 
avulla olemme voineet tarjota 908 elämystä 
tai lahjakorttia avunsaajillemme. 

Joulun alla Keskisuomalaisen tekemä juttu 
Jyväskylän Hopesta aktivoi erityisesti yksityisiä 
lahjoittajia ja poiki lahjoitusten suman. Kans-
samme joulua perheisiin oli tuomassa lisäksi 
suuri määrä paikallisia yrityksiä, jotka lahjoit-
tivat muun muassa vaate- ja urheiluliikkeiden 
lahjakortteja, kahvilalahjakortteja, leffalahja-
kortteja ja hygieniatarvikkeita. Lisäksi Hope 
JKL järjesti K-Citymarket Palokan kanssa 
joulukassilahjoituksen jo kolmatta kertaa. Siinä 
lahjoitettiin jouluruuat 60 Hopen asiakasper-
heelle. Kesällä KSOP:n järjestämä reppuke-
räys tuotti huikean tuloksen, lähes 800 uutta 
reppua koululaisille. 

Vapaaehtoisemme virkistyivät vuoden aikana 
kaksi kertaa. Kesällä rentouduimme kaupunki-
seikkailun merkeissä ja talvella vietimme 
virkistyspäivän saunoen Majakosken juhlatilalla. 
Lisäksi vuoden aikana pidettiin kaksi tiimipala-
veria ja useita hyllytystalkoita. Toivon päivänä 
tiimi äänesti Keskimaan Hopen vuoden toivoksi. 

YHTEISTYÖTAHOT
Pääosa asiakkaistamme on tullut sosiaalityön-
tekijöiden 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 muo-
dossa sekä mahdollistamalla harrastuksia.

Vuoden aikana varastollamme on käynyt 
ennätysmäärä yrityksiä, ryhmiä ja yhdistyksiä 
tutustumassa vapaaehtoistyöhön tai tekemässä 
vapaaehtoistyötä. Pääasiassa tämä työ on koh-
distunut lahjoitusten purkamiseen ja lajitteluun 
sekä lahjoituspakettien kasaamiseen. Muun 
muassa Keski-Suomen Osuuspankki, Elisa Oyj 
ja JYP:n liigapelaajien vaimot auttoivat varas-
tollamme. 

LAHJOITUKSET
Lahjoitusvirta on kasvanut entisestään vuo-
desta 2017. Joulun aikaan tavaralahjoitusten 
määrä kasvoi niin suureksi, että kaikkia lahjoi-
tuksia ei pystytty omaksi harmiksemme enää 
vastaanottamaan. Vaate- ja lelulahjoitusten 
määrä nousi niin suureksi, että niiden purkami-
sessa ja lajittelemisessa menee vielä pitkään. 

Jyväskylä – Lehtijuttu poiki lahjoitussuman

VAPAA-AJAN ELÄMYKSET
Hope sai yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoittamana 
vapaalippuja Laajavuoren Seikkailupuistoon, Super-
Park:iin, Mysteerihuoneeseen, HopLop:iin, Aalto-
Alvariin, Laajavuoreen ja elokuviin sekä vaateliikkeisiin 
ja kahviloihin. Lisäksi JJK lahjoitti Hope:n asiakasper-
heille vapaalippuja jalkapallo-otteluihin ja yksityishenki-
löt vapaalippuja JYP:n liigapeleihin.

HARRASTUKSET
Hope sai Jyväskylässä järjestettyä maksuttomia harras-
tepaikkoja vähävaraisten perheiden lapsille ja huostaan-

otetuille. Ilmaisilla harrastepaikoilla tai Hopen kustan-
tamilla paikoilla oli vuoden aikana 38 lasta. 

YHTEISTYÖ KOHTEIDEN OSALTA:
Päihde- ja hoivayksikkö Aino
Jyväskylän sosiaalitoimi
Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö
Lastensuojelun perhetyö
Sosiaalipäivystys
Ensi- ja Turvakoti
Kriisikeskus Mobile
Sijaisvanhemmat ry.
Ruokapankki

Tiiminvetäjät: Tiina Luoto-Mäenpää 
ja Tiina Keisanen

Vapaaehtoisia 36
Avustettuja perheitä 295, joissa 
yhteensä 688 lasta 
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Vuonna 2018 toiminnan tavoitteena oli, että 
tietoisuus Kajaanin Hopen toiminnasta laaje-
nee, jotta mahdollisimman moni avun tar-
peessa oleva perhe tietäisi toiminnastamme ja 
saisi kauttamme apua. Tavoite saavutettiin, sillä 
asiakasperheiden ja autettujen lasten määrä 
lähes tuplaantui vuoden 2017 luvuista. Arvion 
mukaan myös lahjoitusten määrä lisääntyi. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Toimintaa järjestettiin melko vakiintuneen 
vapaaehtoisjoukon voimin. Muutamia uusia 
vapaaehtoisia saatiin mukaan vuoden aikana. 
Joitain vapaaehtoisia jäi myös toiminnasta 
pois oman ilmoituksensa perusteella tai siksi, 
etteivät he olleet sopimuksen laatimisesta 
huolimatta osallistuneet toimintaan. Erityisiä 
rekrytointitilaisuuksia ei järjestetty. Toimintaa 
kuitenkin esiteltiin useissa eri tilaisuuksissa 
myös vapaaehtoistyön mahdollisuudesta ker-
toaksemme. Teimme hakuilmoituksen vapaa-
ehtoistyo.fi -palveluun. Tätäkin kautta mukaan 
saatiin muutamia uusia vapaaehtoisia. 

Kaikille yhteisiä tiimipalavereita on pidetty 
tarpeen mukaan. Lisäksi pienemmät tiimit, 
esimerkiksi varastotiimi on pitänyt tarpeen 
mukaan omia palavereitaan ja järjestänyt 
yhteislajitteluja.  

Vapaaehtoisten virkistäytymisiltoja järjestettiin 
7.6.2018 ja 23.11.2018. 

Kaksi vapaaehtoista osallistui toukokuussa 
Hopen kevättapaamiseen Helsingissä. Tiimin-
vetäjä ei päässyt osallistumaan tiiminvetäjien 
tapaamiseen syksyllä, mutta osallistui ko. 
tapaamisen aiheita kertaavaan Skype-palave-
riin 16.10.2018. 

Toiminnanjohtaja vieraili Kajaanissa 
25.10.2018. 

Loppuvuodesta toisena tiiminvetäjänä aloitti 
Marjo Heinonen.

Osallistuimme JärjestöKainuu 2.0 -hankkeen 
järjestämään Kultainen vapaaehtoistyö -tilai-
suuteen 3.12.2018. Tilaisuudessa palkittiin 
ansioituneita kainuulaisia vapaaehtoistyönteki-
jöitä, myös Hopelta. 

AVUSTUSTYÖ 
1. Tavaralahjoitukset
Tavaralahjoituksia otettiin vastaan pääsääntöi-
sesti parittomina viikkoina maanantaisin klo 
17–19. Asiakasaikoja tarjottiin pääsääntöisesti 
tiistaisin ja torstaisin. Lisäksi järjestettiin muu-
taman kerran kaikille asiakkaille avoimet ovet. 
Avointen ovien järjestäminen on osoittautunut
vapaaehtoisresurssien riittävyyden näkökul-
masta hyväksi käytännöksi, koska näin voidaan 
auttaa useita perheitä samalla kerralla. 

2. Harrastustuki
Harrastustukea myönnettiin 17 perheelle 
ja kaikkiaan 31 lapselle erilaisiin liikunta- ja 
musiikkiharrastuksiin. 

3. Vapaa-ajan elämykset
Vapaa-ajan elämyksiä mahdollistettiin usein eri 
tavoin. Jaoimme vuoden mittaan vapaalippuja 
muun muassa aktiviteettipuistoon, tivoliin, 
elokuviin, uimahalliin, keilahalliin ja kahvilaan 
kaikkiaan noin 350 kappaletta. 

Kesäkuussa järjestimme päivämatkan Power-
Park-huvipuistoon Alahärmään. Osallistujia oli 
bussilastillinen. Perheille kustannettiin matkat, 

Kajaani – Avun määrä tuplaantui huvipuistorannekkeet, ruokailu ja pienet mat-
kaeväät. Saimme tapahtuman järjestämiseksi 
tukea Hopen valtakunnallisista avustusrahoista. 

SIDOSRYHMÄT 
Osallistuimme useisiin muiden järjestämiin 
tilaisuuksiin tavoitteenamme Hopen tutuksi 
tekeminen alueellamme. Lisäksi toimintaamme 
käytiin tutustumassa paikan päällä muun 
muassa Kainuun soten aikuissosiaalityön ja 
Kajaanin Yrittäjänaisten toimesta. 

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:n 
ylläpitämä Kierrätyskeskus Entrinki on ollut kes-
keinen yhteistyökumppani. Entrinki on auttanut 
muun muassa toimitilojemme kalustamisessa 
sekä hakenut jatkokierrätykseen vaate- ja tava-
ralahjoitukset, jotka eivät ole jääneet Hopelle. 

Joulun alla olimme viimevuotiseen tapaan 
Kajaanin Nuorkauppakamarin järjestämän Jou-
lupuu-keräyksen lahjoitusten kohteena. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Pääviestintäkanava Facebookin rinnalle otettiin 

käyttöön oma Instagram-tili. Facebookissa on 
nyt tykkääjiä 1155, Instagramissa seuraajia 149. 
Toiminnasta oli pari lehtijuttua joulun alla. 
Lisäksi Yle teki joulun alla jutun avustustoimin-
nastamme. 

Vapaaehtoisten sisäisen viestinnän kanavina 
ovat toimineet suljettu Facebook-ryhmä sekä 
WhatsApp-ryhmä. Lisäksi käytössä on ollut 
oma kajaani.vapaaehtoiset@hopeyhdistys.fi 
-sähköposti, jota on käytetty erityisesti kaikille 
yhteisen kalenteritoiminnon vuoksi.

TALOUS- JA VARAINHANKINTA 
Etenkin vuoden lopulla ennen joulua saimme 
raha- ja lahjakorttilahjoituksia niin yrityksiltä 
kuin yksityisiltäkin. Suurin yksittäinen raha-
lahjoitus saatiin kesällä Säästöpankki Optian 
Hyviä tekoja -kampanjasta. Lahjoitus ohjat-
tiin nuorten toiveiden toteuttamiseen Toivon 
päivän kampanjaan liittyen sekä harrastusten 
tukemiseen ja joululahjojen hankintaan. 

Tiiminvetäjät: Anne Huotari ja  
Marjo Heinonen

Vapaaehtoisia 22
Avustuksia sai 143 perhettä, joissa 
yhteensä 344 lasta 
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Toimintavuosi 2018 oli Kokkolan kolmas toi-
mintavuosi. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Olemme jakaneet tiimin toiminta-alueisiin: 
lahjoitusten vastaanotto, projektit, asiakas-
työ ja verkostoituminen. Vapaaehtoiseksi voi 
ilmoittautua Hope ry:n verkkosivujen kautta. 
Osa avustettavista on ollut mukana muun 
muassa varaston siivoilussa. Vapaaehtoisille 
pyritään pitämään tiimipalaveri joka toinen 
kuukausi, jossa tiiminvetäjät käyvät läpi tiimin 
tilanteet ja ajankohtaiset asiat. Tiimipalave-
reissa on myös eri teema jokaisella kerralla. 

AVUSTUSTYÖ
1. Tavaralahjoitukset
Lahjoitukset on saatu pääsääntöisesti yksityis-
henkilöiltä. Avustettavat ovat saaneet lahjoi-
tuksia tarpeen mukaan, ajanvarauksella sekä 
avoimien ovien aikana. Yritysten tavaralahjoi-
tukset ovat selkeässä kasvussa.

2. Harrastustuki 
Harrastustukea on saanut vuosiluontoisesti 22 
lasta ja lisäksi olemme tukeneet kertaluontoi-
sesti pienemmillä summilla. Kokkolan Uima-
seura ja Kokkolan Ratsastajat sekä yksityiset 
ratsastuksenohjaajat ovat olleet suurimpia 
tukijoita, heille olemme saaneet useita ilmais-
paikkoja. Lisäksi olemme tukeneet jalkapalloa, 
musiikkia, kuvataidekerhoa ja monia muita 
harrastuksia.

3. Vapaa-ajan elämykset
Tallink Siljan lahjoituksena kaksi perhettä sai 
elämyksen Tukholman risteilyn muodossa, 
lisäksi muutama perhe pääsi Ähtärin eläinpuis-
toon 4H-yhdistyksen matkassa.

SIDOSRYHMÄT: 
Teimme yhteistyötä Kokkolan kaupungin eri 
palveluiden sekä seurakunnan diakoniatyön 
kanssa. Kokkolan kaupungin lastensuojelu 
yksikkö oli mukana muutamissa perhetapaa-
misissa. Yritysten kanssa 2017 yhteistyö oli 
lähinnä rahallista tukea mutta se poiki hyvin 
jatkuvampaa yhteistyötä vuodelle 2018. 
Medirex tarjoaa liikunta- ja kuntosalipalveluita 
nuorten käyttöön. Reppukeräys toteutettiin 
yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Osuuspankin 
kanssa. 

Joululahjakeräys Toivepuu toteutettiin yhteis-
työssä Prisman kanssa. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Julkisen viestinnän ja markkinoinnin olemme 
keskittäneet Hope Kokkola Facebook-ryh-
mään. Lisäksi medialle on lähetetty tiedotteita 
ja saimme palstatilaa 2018 niin sanomalehtiin 
kuin paikallisuutisiin ja radioon. Facebook-ryh-
mässä oli vuoden lopulla 1225 seuraajaa.

TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Vuokranmaksussa on saatu tukea STEA:lta ja 
kaupungilta. Yksityiset ja yritysten lahjoittamat 
varat keskitetään pääsääntöisesti harrastus-
toiminnan tukemiseen ja merkkipäivälahjojen 
hankintaan.

Kokkola – Monipuolista yhteistyötä 

Tiiminvetäjät: Karita Hartikainen ja 
Satu Ikola

Vapaaehtoisia 23
Avustuksia sai 147 perhettä, joissa 
yhteensä 455 lasta
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Pääsimme muuttamaan uusiin toimitiloihin 
loppuvuodesta 2017 ja sen myötä toimintamme 
tuli entistä näkyvämmäksi Kouvolan alueella. 
Vapaaehtoiset panostivat hurjasti varastolla 
toimimiseen ja esimerkiksi joululahjojen jakoon. 
Ajoittain olisi kaivattu lisäkäsiäkin. Tämän 
vuoden joululahjoihin saimme keräysapua val-
takunnallisesti Pihlajalinnalta, Ladyline/Easyfit- 
ketjulta sekä omasta keräyksestämme.

Koko vuoden ajan oli kaksi tiiminvetäjää, Henna 
Hämeenniemi ja Tanja Lahtinen. Saimme 
keskinäiset järjestelyt asioiden hoitoon hyvään 
järjestykseen, kun toinen alkoi hoitaa kokonai-
suudessaan viestintää ja toinen varastoa.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoiset päivystivät, järjestivät varastoa, 
lajittelivat vaatteita sekä hoitivat postituksia. 
Osa vastasi sähköpostiin ja päivitti Facebook-
sivuja.

Elokuussa julkaisimme rekrytointi-ilmoituksen 
Facebookissa, jonka johdosta saimme paljon 
yhteydenottoja ja uusia vapaaehtoisia tutustu-
maan toimintaamme. Pidimme myös talkoo-
päiviä kerran kuussa, jolloin uusia ihmisiä kävi 
tutustumassa toimintaan.

Syyskuussa Porukkatalolle palkattiin henkilö  
osaksi viikkoa ja hänen avullaan varastomme 
alkoi pysyä järjestyksessä.

AVUSTUSTYÖ
Vaate- ja tavaralahjoituksia saimme lähinnä 
yksityisiltä henkilöiltä, mutta myös muutamilta 
yrityksiltä. Lahjoitukset jaettiin päivystysten 
yhteydessä, osa toimitettiin postitse asiak-
kaille. Jouluna 2018 saimme jaettua joululah-
jat kaikille asiakasperheiden lapsille. Saimme 
jaettua myös muita lahjoituksia asiakkaille ja 
huomasimme, että joulun aikaan varastomme 
sijainti on ratkaisevassa asemassa toimin-
tamme jatkuvuuden kannalta. Yksityishenkilöt 
aktivoituivat jälleen lahjoittamaan esimerkiksi 
elokuvalippuja ja hygieniatarvikkeita perheille. 
Urheiluseurat sekä yksi suuryritys tukivat 
toimintaamme mittavin lahjoituksin.

Tuimme 42 lasta harrastustuen avulla.

SIDOSRYHMÄT
Yhteistyötä teimme paikallisten yritysten, 
sosiaalitoimen sekä perhetyön kanssa.

Yritysyhteistyötä tehtiin muun muassa Pelas-
tusarmeijan ja Vienon kammarin kanssa. Edellä 
mainittuihin kohteisiin saamme kierrättää 
meille kelpaamatonta vaatetta. K-market Woi-
kantori avusti jälleen sekä ruoka-avustuksissa 
että keräämällä joululahja-apua perheillemme. 
Kouvolan kaupungista tuli tärkeä yhteistyö-
kumppanimme, ja uuden toimitilamme myötä 
olemme saaneet lukuisia uusia yhteistyökump-
paneita. 

MLL Kouvolan kanssa pidettiin muutamia 
yhteistyöpalavereita sekä Positiivisten ihmisten 
Kouvola -Facebook-ryhmän myötä saimme 
järjestettyä urheiluvälinekeräyksen, jonka mai-
nokset suunnitteli mainostoimisto Creanda.

Monet kauneushoitolat ja kampaamot lahjoit-
tivat tuotteitaan ja lahjakorttejaan asiakkaille 
annettavaksi. Voikkaan Urheilu-Veikot ry 
(kuusaalainen painiseura) täytti tänä vuonna 
100 vuotta ja halusi lahjoittaa lapsille harras-
tusrahaa ja Sähkötoimisto Raimo Pehkonen 
Oy lahjoitti joululahjarahaa. Uutena tukijana 
tuli mukaan Autosalpa, joka lahjoitti merkittä-
vän summan toimintamme tueksi.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Täkein viestintäkanavamme oli Facebook. 
Blogin pito jäi taka-alalle, mutta toivomme 
saavamme sen elvytettyä vuoden 2019 aikana. 
Avoimet varastotalkoot on järjestetty kerran 
kuussa. Joulun alla saimme näkyvyyttä ympäri 
Kouvolaa ja yksityiset ihmiset löysivät toimin-
tamme todella hienosti. Facebook seuraajia 
vuoden 2018 lopussa oli jo noin 2300.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varoja on kertynyt yksityisten sekä yritysten 
lahjoituksista. Loppuvuonna saimme jälleen 
muutaman suuren lahjoituksen. 

Kouvola – Uudet toimitilat keskeisellä paikalla

Tiiminvetäjät: Henna Hämeenniemi ja 
Tanja Lahtinen 

Vapaaehtoisia 20
Avustuksia sai 179 perhettä, joissa 
yhteensä 533 lasta
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VAPAAEHTOISTOIMINTA
Asiakasmäärän kasvun myötä vapaaehtoisia 
tarvittiin yhä enemmän. Vuonna 2018 haas-
teena oli asiakasaikojen riittävyys suhteessa 
asiakkaiden tarpeisiin. Rekrytoimme järjestel-
mällisesti vapaaehtoisia muun muassa somea 
hyödyntäen ja rekrytointi-iltoja järjestäen. 
Vapaaehtoisten määrä pysyi suurin piirtein 
samana ja vaihtuvuutta oli vain hieman. 

Tehtäviä ja vastuuta jaettiin kaikille vapaaeh-
toisille sisäisen tiimimallimme mukaisesti. Eri 
henkilöille jaettiin muun muassa asiakastyö, 
viestintä, varastotyö ja harrastustukiasiat. 
Tiimimme toimintaa kehitimme virkistysillalla 
ja tiimipalavereilla. 

AVUSTUSTYÖ
1. Tavaralahjoitukset
Saatujen lahjoituksien määrä kasvoi tasaisesti. 
Vapaaehtoisten vähäisen määrän vuoksi emme 
pystyneet ottamaan lahjoituksia vastaan läpi 
vuoden. Tavaralahjoitukset tulivat yksityisiltä 
lahjoittajilta. Myös yritykset tukivat toimin-
taamme tavaralahjoituksin ja rahallisesti. 
Tavaralahjoitukset jaettiin asiakkaillemme 
asiakasilloissa sekä kauempana asuville asiak-
kaille postitse. Keskityimme avustamaan vain 
perheiden lapsia ja nuoria. Kaikki asiakasper-
heidemme lapsia muistettiin jouluna ja per-
heille annettiin ruokalahjakortit. 

2. Harrastustuki
Tuimme 33 lapsen harrastusta seuraavissa 
lajeissa: voimistelu, tanssi, musiikki, jalkapallo, 
ratsastus, kuntosali, uinti ja käsityö. Suurin osa 
tuista myönnettiin paikallisista varoista. 

3. Vapaa-ajan elämykset
Vapaa-ajan elämyksinä tarjosimme vuoden 
aikana lippuja Kalpan ja Welhojen peleihin, 
sisäliikuntapuistoihin, Komediafestivaaleille, 
elokuviin ja välineitä kesäleikkeihin. Kaikki 
tämä tehtiin yhteistyönä paikallisten toimijoi-
den kanssa. Vapaa-ajan elämyksistä pääsivät 
nauttimaan kaikki asiakasperheidemme lapset 
ja nuoret vähintään kerran. 

SIDOSRYHMÄT
Yritykset löysivät meidät entistä paremmin. 
Tämä näkyi erityisesti elämyslippujen lahjoi-
tuksina. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa 
lisääntyi asiakkaiden ohjauksessa. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Osallistuimme paikallisiin tapahtumiin ja erilai-
siin valtakunnallisiin teemapäiviin. Muistimme 
asiakasperheitämme kaikkina loma-aikoina 
lomatekemisen muodossa. Osallistuimme 
myös Toivon päivän kampanjaan nuorten toi-
veita toteuttaen. Pääsiäisenä jaoimme pääsiäis-
herkkuja. Tykkääjiä Facebook-sivullamme oli 
2018 vuoden lopussa 1880. 

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varastomme vuokrakulut katettiin Kuopion 
kaupungin ja STEA:n avustuksella. Lisäksi 
saimme vuoden aikana lahjoituksia yrityksiltä ja 
yksityisiltä henkilöiltä.

Kuopio – Paljon vapaa-ajan elämyksiä

Tiiminvetäjät: Hanna Hakulinen ja 
Sanna Taattola

Vapaaehtoisia 28
Avustuksia sai 193 perhettä, joissa 
lapsia yhteensä 473
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VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI:
Panostimme sosiaaliseen mediaan ja ava-
simme tilin myös Instagramiin kun saimme 
mukaamme aktiivisen somepäivittäjän. Aktii-
vinen Facebook-päivittäminen toi mukanaan 
näkyvyyttä paikallismediassa ja se taas osaltaan 
lisäsi lahjoittajien määrää runsaasti. Tämä on 
näkynyt myös uusien vapaaehtoisten määrässä 
positiivisesti.

VARAINHANKINTA:
Lahdessa ei ole ollut erityistä varainhankintaa, 
vaan olemme keskittyneet vain olennaiseen 
toimintaan varastolla. Tulot koostuvat STEA:n 
rahoituksesta sekä erilaisten yhteisöjen ja jär-
jestöjen keräyksistä. Lisäksi erilaiset järjestöt ja 
yhteisöt keräävät joskus rahaa erilaisilla tem-
pauksilla ja lahjoittavat osan tuotosta Hopen 
hyväksi.

Lahden Hopen toiminta on vakiintunut ja 
keskityimme pääosin tavaralahjoitusten vas-
taanottamiseen, lajitteluun ja lahjoittamiseen 
eteenpäin vähävaraisille perheille. Vuosi 2018 
toi mukanaan suuria muutoksia toimintaamme. 
Tiiminvetäjä vaihtui ja lisäsimme aukioloai-
koja, varasto oli säännöllisesti avoinna tiistaisin 
klo 14–17 sekä joka toinen torstai klo 17–19. 
Muutimme asiakasohjeistusta ja omia toimin-
tatapojamme vastaamaan paremmin valtakun-
nallisia linjauksia. Myös tietosuoja-asetus toi 
mukanaan muutoksia toimipisteen toimintaan. 
Sen myötä siirryimme sähköiseen tietojenkä-
sittelyyn ja ajanvarauksiin.

VAPAAEHTOISTOIMINTA:
Luovuimme päivystyslistasta keväällä. Tal-
kooporukka kokoontui edelleen joka toinen 
viikko päivätalkoisiin. Syksyn aikana mukaan 
toimintaan tuli 8 uutta vapaaehtoista, vanhoja 
vapaaehtoisia jäi pois suurin piirtein saman ver-
ran. Aloitimme myös lahjoitusten vastaanotta-
misen joka toinen torstai-ilta. Tähän porukkaan 
on tullut mukaan nuoria vapaaehtoisia, joille 
arkipäivät eivät sovi töiden takia.

Keväällä osallistuimme Helsingissä järjestetyille 
vapaaehtoisten päiville neljän vapaaehtoisen 
voimin. Olemme jatkaneet myös perinnettä 
ja käyneet ruokailemassa koko vapaaehtois-
porukan kera keväällä ja yleensä joululounaan 
merkeissä meille annetuilla määrärahoilla.

AVUSTUSTYÖ:
Kesän jälkeen aloitimme aktiivisen kam-
panjoinnin somessa. Se poiki runsaasti uusia 
yhteistyökuvioita sekä suuren määrän lahjoit-
toiksia. Myös yritykset innostuivat tekemään 
kanssamme yhteistyötä ja sen myötä olemme 
saaneet lahjoituksina isompia eriä esimerkiksi 
lastentarvikkeita ja vaatteita.

Harrastustukea jaoimme enemmän kuin kos-
kaan toimipisteemme historiassa.

Panostimme myös asiakkaiden elämystoimin-
taan. Veimme 64 asiakasperheidemme jäsentä 
Linnanmäelle tilausbussilla. Lisäksi olemme 
jakaneet leffalippuja sekä vapaalippuja erilai-
siin elämyksiin, kuten HopLopiin, teatteriin ja 
erilaisille keikoille ja festareille.

Näiden lisäksi olemme jakaneet valtavan mää-
rän meille lahjoitettuja vaatteita ja tavaroita 
asiakasperheisiin.

SIDOSRYHMÄT:
Sidosryhmistämme tärkein on Lahden Vapaa-
ehtoistyön verkosto, jossa aktiivisesti mukana 
oleminen on tuonut mukanaan laajempaa 
yhteistyötä alueen muiden vapaaehtoistoimi-
joiden kanssa. Sen lisäksi teemme yhteistyötä 
paikallisten seurakuntien diakoniatyön, nuo-
riso- ja sosiaalityön, monikulttuuristen yhtei-
söjen sekä muun muassa IceHeartsin kanssa.

Lahti – Ennätysmäärä harrastustukea

Lappeenrannan paikallistoiminta jakoi mate-
riaalista apua ja maksoi harrastustukea vuonna 
2018. Saimme Vaasan Oy:ltä ja satunnaisilta 
muilta lahjoittajilta ruoka-apua, mitä jaoimme 
aina keskiviikkoaamupäivisin. 

Olemme olleet aktiivisia koko vuoden ja jär-
jestäneet useita eri tempauksia ja kampanjoita. 
Kahdesti olemme keränneet hygieniatarvik-
keita ja kampaamolahjakortteja asiakasper-
heille. Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa 
tehtävä yhteistyö on mahdollistanut äitien, 
tyttärien ja isien hiustenleikkausta ammat-
tiopiston parturi-kampaamo-osaston tiloissa. 
Lisäksi olemme keränneet kuiva-aineita per-
heille jaettavaksi. Ystävänpäiväksi keräsimme 
lapsille ja nuorille tekemistä hiihtolomalle ja 
saimme käytännössä kaikille asiakasperheiden 
lapsille muun muassa uima-, elokuva-, keilaus- 
ja HopLop-lippuja. Pääsiäiseksi lapset saivat 
suklaamunia ja muita herkkuja. Äitienpäivän 
alla tempaisimme perheiden äitien hyväksi ja 
jaoimme äideille kampaamokäyntejä, hieronta-
lahjakortteja ja äitienpäiväkukkia. Järjestimme 
perheiden tytöille prinsessamekkoillan, johon 

lapset saivat tulla sovittamaan mekkoja ja valita 
mieleisensä kesän juhliin. Toivon päivä lähti 
hienosti liikkeelle Lappeenrannassa ja päätimme 
toteuttaa kaikkien asiakasperheiden lasten ja 
nuorten toiveita. Vaikka lapset ja nuoret saivat 
esittää useita toiveitaan, vain muutama toive jäi 
toteutumatta. Toivon päivän lahjakasseihin jaet-
tiin yritysten lisälahjoja muun muassa kesävaat-
teita, hiusten muotoilutuotteita ja uimaleluja. 
Reppukeräys yhdessä OP Etelä- Karjalan kanssa 
toi reput ja penaalit kaikille asiakasperheiden 
esi- ja alakouluikäisille lapsille. Lokakuussa 
järjestimme perheille urheiluvälineillan. Noin 60 
perhettä tuli etsimään sopivia luistimia, suksia, 
monoja ja muita urheiluvälineitä. Marras–jou-
lukuussa 2018 järjestettiin Lahjapuu- sekä 
ruokakassikeräys. Kaikille joululahjakeräykseen 
ilmoittautuneille perheille saatiin jouluruokakas-
sit ja isot joululahjakassit. 

Tammikuussa 2018 asetimme toiminnallemme 
seuraavia tavoitteita: 

• Avun hakemisen kynnyksen madaltami-
nen

Lappeenranta – Asiakkaiden määrä moninkertaistui
 

Tiiminvetäjä: Eija Pensasmaa 
31.3.2018 saakka. 1.4.2018 alkaen 
Iina Kanerva parinaan 1.11.2018  
alkaen Mervi Lindblom

Tiiminvetäjä: Tiina Kervinen

Vapaaehtoisia 15

Vapaaehtoisia 54

Avustuksia sai 228 perhettä, joissa 
yhteensä 481 lasta

Avustuksia sai 210 perhettä, joissa 
yhteensä 433 lasta
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• Harrastustuen ja elämyksien tarjoaminen 
asiakasperheille

• Kampanjoiden järjestäminen 
• Ruoka-avun tehostaminen
• Joululahjakeräyksen järjestäminen

Kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin. Asia-
kasperheiden määrä nousi reilusta paristakym-
menestä yli kahteensataan ja vapaaehtoisten 
määrä kolminkertaistui. Toiminnassa mukana 
olevat vapaaehtoiset ovat aktiivisia. Olemme 
pystyneet tarjoamaan perheille useita elämyk-
siä (uimahalli-, elokuva-, huvipuistolippuja sekä 
lahjakortteja kahviloihin, hampurilaisravinto-
loihin jne.) Toteutimme ensimmäisen toimin-
tavuoden aikana ystävänpäivä-, äitienpäivä-, 
suklaamuna-, Toivon päivän kampanjat sekä 
koulureppu-, hygieniatarvike-, joululahja- ja 
jouluruokakeräykset. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Olemme olleet aktiivisia sosiaalisessa medi-
assa ja tämä on auttanut meitä tavoittamaan 
myös uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyön 
mahdollisuuksista tiedotettiin aktiivisesti 
myös asiakkaille, lahjoitustavaran antajille sekä 
yritysyhteistyökumppaneille. Perustoiminnot 
toimivat sujuvasti tällä hetkellä vapaaehtois-
voimin. Harrastustukitiimi käynnisti toimin-
tansa syksyllä 2018.

Saimme runsaasti uusia vapaaehtoisia syksyllä 
2018 ja tämä mahdollisti varaston päivä- ja 
iltavuorot.

VARASTO – TOIMINNAN YDIN
Lappeenrannan Hope on vuokrannut toimitilat 
lokakuusta 2017 alkaen osoitteessa Stan-
dertskjöldinkatu 1, 53200 Lappeenranta. Tällä 
hetkellä pakkaamme itse avun asiakasperheille. 
Kierrätyksen ja ekologisuuden arvot ovat vah-
voina yhdistyksen toiminnassa. Lajittelemme 
varastolla 10 tuntia viikossa ja perheet voivat 
käydä hakemassa apukasseja ja ruoka-apua 3,5 
tuntia viikossa. Tilan pienuus aiheutti paljon 
ylimääräistä työtä vapaaehtoisille.

YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ
Yhteistyötä tehtiin Eksoten perhetyö- ja sosi-
aalityöntekijöiden kanssa. Kumpikin taho ohjasi 
meille asiakasperheitä. Eksoten perhetyönteki-
jät kävivät tutustumassa meihin keväällä 2018. 
Lähialueiden koulujen kuraattorit ja neuvolat 
tietävät toiminnastamme ja osasivat ohjata 
perheitä Hopelle tarvittaessa. Saimme useisiin 
kouluihin Wilma-tiedotteen toiminnastamme.

Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta Hopen 
toiminnasta some-aktiivisuuden ja lehdistötie-
dotteiden avulla. Toiminnastamme on kerrottu 
niin alueen sanomalehdissä, radiossa kuin 
Ylen TV-uutisissa. Olemme itse lähettäneet 
lehdistö tiedotteita Etelä-Karjalan medioille sil-
loin, kun meillä on ollut tiedotettavaa. Media-
huomio on tuonut meille asiakasperheitä ja 
runsaasti lahjoittajia. Osallistuimme 18.8.2018 
Lappeenrannassa Kansalaistoiminnan Fies-
tan perhepäivään ja Imatralla Imatra-päivän 
toimintaan. Jalkautuminen kannatti ja tietoi-
suus Hopen toiminnasta lisääntyi kahdessa 
kaupungissa saman päivän aikana. Joulukuussa 
olimme Lappeenrannan Joulutori-tapahtu-
massa mukana. Myimme arpoja ja esittelimme 
toimintaa.

Some-tiimi toimii aktiivisesti ja FB-tykkää-
jiä on 2068 ja Instagram-seuraajia on 397. 
Blogimme on perustettu 29.1.2018 ja tähän 
mennessä se on kerännyt 29 202 katselua.

Lappeenrannan uutiset 18.1.2018. Hope ry 
saanut runsaasti lahjoituksia Lappeenrannassa

Kesäkuussa 2018 tapahtui toiminnassamme 
suuri parannus, kun muutimme uusiin varas-
totiloihin. Uusi varasto on osoittautunut kaikin 
puolin erittäin hyväksi. Entistä suurempi 
pinta-ala mahdollisti isomman “Saa Ottaa” 
-alueen, johon olemme voineet sijoittaa enem-
män erilaisia tavararyhmiä asiakkaiden itse 
valittavaksi. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoistoimintamme muodossa tai 
tavoissa ei vuoden 2018 aikana ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia. Tavoitteeksi asetettu 
säännöllisesti talkoilevien uusien vapaaehtois-
ten saaminen mukaan toimintaan on onnistu-
nut ilahduttavan hyvin.

AVUSTUSTOIMINTA
Vuoden 2018 toimintasuunnitelmassamme 
avustustoimintamme koko vuoden teemaksi ja 
painotusalueeksi oli valittu “Rikkaampi vapaa-
aika”, jota halusimme toteuttaa tukemalla 
lasten ja nuorten harrastuksia ja vapaa-ajan 
elämyksiä.

1. Tavaralahjoitukset
Vuonna 2018 autoimme tavaralahjoituksin 
645 lasta 268 perheessä. Vuoden kuluessa 
vapaaehtoistyöntekijämme kokosivat 1–3 
kertaa kullekin lapselle vaateapupaketin sisäl-
täen myös hygienia- ja puhtaustuotteita koko 
perheelle.

2. Harrastusten tukeminen 
Vuonna 2018 Hope Lohja mahdollisti yhteensä 
163 lapsen harrastamisen.

Valmiina Liikkumaan -projekti
Hope Lohjan ja Lohjan Liikuntakeskuksen 
vuonna 2016 aloitettu Valmiina Liikkumaan 
-projekti jatkui myös vuonna 2018. Projektin 
tavoitteena oli saada uusia harrastajia liikun-
taharrastuksen pariin sekä turvata jo aloitettu 
harrastus perheen taloudellisen tilanteen 
muuttuessa. Projekti tuki arkielämyksiä vuonna 
2018 jakamalla uimalippuja Hope Lohjan 
kautta. Vuonna 2018 Valmiina Liikkumaan 
-projektin kautta 104 lasta pääsi harrastamaan. 
Heistä 24 oli seuran tai yrityksen tarjoamalla 
vapaapaikalla. Lajijakauma oli lavea jalkapallon 
ollessa selkeästi suosituin laji. Heti toisena 
perässä tuli voimistelu eri alalajeineen. Valmiina 
Liikkumaan -projekti on osoittanut kahden 
vuoden toimintakaudellaan onnistuneensa 
todella hyvin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Uusia harrastajia on saatu liikunnan pariin, tur-
vattua jo aloitettuja harrastuksia ja arkiliikun-
taa on saatu lisättyä vähävaraisissa perheissä. 
Projektista on tullut kiitosta sekä perheiltä että 
seuroilta. Lohjan Liikuntakeskus päätti jatkaa 
projektia vuonna 2019 ja korotti avustussum-
maa vuodelle 2019.
 
Hope Lohjan harrastustuki
Koska kaikki lapset eivät mahdu Valmiina 
Liikkumaan -projektin raameihin, maksoimme 
omista keräysvaroistamme harrastustukea 59 
lapselle. Harrastuksia oli sekä liikunnallisia että 
taiteellisia. Seitsemän lapsen harrastusmaksun 
maksoi Hope Lohjan heille etsimä harrastus-
kummi. Suunnitellut harrastusvälinekeräys-
tempaukset päätimme jättää toteuttamatta.

3. Vapaa-ajan elämykset 
Vuonna 2018 keskitimme vapaa-ajan elämys-
ten tukemisen koululaisten loma-aikoihin. 

Lohja – Painopiste liikunnassa ja joulussa

Tiiminvetäjä: Katja Apell

Vapaaehtoisia 30Avustuksia sai 268 perhettä, 
joissa yhteensä 645 lasta

https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/599177-hope-ry-saanut-runsaasti-lahjoituksia-lappeenrannassa
https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/599177-hope-ry-saanut-runsaasti-lahjoituksia-lappeenrannassa
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Arvoimme elämysten saajat vaateapua vuosina 
2017 ja 2018 saaneiden perheiden kesken. 

Hieman ennen hiihto- ja syyslomia jaoimme 
perheille meille lahjoitettuja ja itse osta-
miamme pääsy- ja vapaalippuja erilaisiin 
vapaa-ajanviettokohteisiin (esim. uima- ja 
keilahallit, elokuvat). Hiihtolomalla lippuja sai 

44 ja syyslomalla 158 lasta ja nuorta.
Kesälomaa varten huoltajat saivat valita yhden 
virkistyspäiväpaketin kuudesta tarjolla olevasta: 
Kylpyläpäivä kylpylähotelli Päiväkummussa, 
Linnanmäki-päivä, Puuhapark-päivä buffet-
lounaan kera, Vesipedon uimapäivät (uimaliput 
ja lahjakortti ruokakauppaan eväitä varten), 
Hengailupäivä (pizzalahjakortit ja uimaliput, 

perheelle yhteiseksi keilailulahjakortti) ja 
Piknik-päivä (ruokalahjakortti eväitä varten ja 
kahvila/minigolf-lahjakortit). Jaettujen vir-
kistyspakettien avulla yhteensä 286 lasta sai 
kesäisen elämyspäivän.

Joulu
Toimintasuunnitelmassamme Joulu 2018 oli 
yksi kolmesta pääprojektistamme. Suunnitel-
man mukaisesti jaoimme saamamme erillisra-
hoituksen turvin sadalle asiakasperheellemme 
jouluruokakassin. Lisäksi 40 perhettä sai 
Wolt-ruokalahjakortit. Lahjoittajien meille 
toimittamia joulukalentereita jaoimme kaikille 
varastollamme käyneille asiakasperheillemme.

Joulu 2018 -projekti toteutui loppujen lopuksi 
paljon suunniteltua laajempana. Hankimme 
varastollemme suuren määrän erilaisia jou-
lulahjoja ja kutsuimme asiakasperheidemme 
huoltajat valitsemaan kullekin lapselle muuta-
man lahjan. Joululahjoja kävi noutamassa 148 
perhettä ja 402 lasta sai kauttamme joululah-
jat. 

Lisäksi halusimme tarjota asiakasperheidemme 
nuorille mahdollisuuden hankkia juuri halua-
mansalaisia uusia vaatteita. Jaoimme joulu-
kuussa 2018 13–17-vuotiaille nuorille 60 lah-
jakorttia H&M-vaateliikkeeseen ja InterSport 
Lohja -urheiluliikkeeseen. 

Teatteri Trala halusi tarjota teatterielämyk-
sen Hope Lohjan asiakasperheiden lapsille jo 
toisena jouluna peräkkäin. Sponsorina toimi-
nut SSO maksoi 50 lippua lastennäytelmään 
“Lasten Oma Pikkujoulu”. Lohjan Naisten 
Lasten-avustussäätiö sponsoroi perheille väliai-
katarjoilun, joka täydensi teatterielämyksen.

Kolmas vuodelle 2018 suunniteltu projekti, 
Toivon päivän ravintolaruokailu, jäi toteu-
tumatta resurssiemme riittämättömyyden 
vuoksi.

SIDOSRYHMÄT
Hämeen Laaturemontti Oy järjesti Huuto-
kauppakeisari-hyväntekeväisyyshuutokaupan 
Lohjalla 11.2.2018. Huutokaupan tuottama 
merkittävä rahasumma lahjoitettiin Hope 

Lohjalle. Muita vuoden aikana järjestettyjä 
hyväntekeväisyystempauksia, joissa kerättiin 
varoja Hope Lohjalle, olivat muun muassa “Run 
for Hope” -liikuntatapahtuma ja eri koulujen 
taksvärkkipäivät.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Media-
kasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö järjesti 
Peliviikon yhteistyössä Lohjan kirjastotoimen 
kanssa. Kirjastoihin kertyi lahjoittajien tuomia 
pelejä valtava määrä ja jaoimme ne asiakasper-
heillemme samaan aikaan, kun lasten huoltajat 
kävivät noutamassa joululahjoja.

Osallistuimme Hope:n valtakunnalliseen 
Reppukampanjaan yhteistyössä OP Pohjolan 
kanssa. OP:n Lohjan keskustan konttoriin 
lahjoitetut uudet reput ja penaalit jaoimme 
varastollamme käyneiden asiakasperheidemme 
lapsille.

Julkisen ja kolmannen sektorin kanssa teke-
mässämme yhteistyössä ei ole tapahtunut 
muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Suurelle yleisölle tiedottamisessa päätimme 
maaliskuussa lopettaa uutiskirjeen lähettämi-
sen ja sen sijaan panostaa Facebookiin, jossa 
sivujamme seuraa 2278 ihmistä. Muita tiedo-
tuskanavia ovat olleet Hope:n valtakunnallisten 
kotisivujen alasivu ja Hope:n sisäinen intra sekä 
Instagram-tilimme. Hope:n aktiiveille Whatsup 
ja Drive-pilvipalvelu ovat erittäin tärkeitä kom-
munikointikanavia ja tiedontallennuspaikkoja. 

Vuoden aikana Hope Lohja on esiintynyt use-
asti paikallislehdissä ja kerran valtakunnallisessa 
Ilta-Sanomat -lehdessä Huutokauppakeisari- 
huutokaupan yhteydessä.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Taloudessamme ja varainhankinnassamme ei 
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia muu-
tamaan edellisvuoteen verrattuna. STEA:n ja 
Lohjan kaupungin tuen avulla katettiin toimiti-
lavuokra.
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kin ikänsä ja perhekokoonpanonsa puitteissa. 
Vuokrasimme jälleen elokuvateatterin yksi-
tyiskäyttöön sekä Visulahden Dinosauria sekä 
Xon-puisto olivat kaikkien asiakkaidemme käy-
tössä kokonaisen päivän ajan. Haastavan arjen 
keskellä on myös hyvä päästä luonnon rauhaan 
ja siihen asiakasperheille tarjoutui mahdollisuus 
Hopen järvenrantamökillä. Yhteistyö käyttö-
oikeuden lahjoittaneen yksityishenkilön kanssa 
jatkuu edelleen. Mökillä vieraili lähemmäksi 
200 vierasta vuoden aikana. Saimme suuren 
syntymäpäivälahjoituksen yksityishenkilöltä 
ja hankimme koko summalla asiakasperheiden 
lapsille liikuttavaa tekemistä. Jääkiekko-otte-
luihin Hopen asiakasperheitä kutsuttiin hem-
moteltavaksi yrityslahjoittajien toimesta. 

SIDOSRYHMÄT
Muutaman yrityksen kanssa olemme solmi-
neet arvokkaita, kestäviä yhteistyökuvioita. 
Yritykset auttoivat meitä lähinnä konkreettisin 
avuin muun muassa tavaralahjoituksilla, autoa 
lainaamalla sekä elämystoiminnan sektorilla. 

Mikkelin kaupungin kanssa solmittu kumppa-
nuussopimus jatkui. 

Kauppakeskus Akseli sekä Prisma Mikkeli 
olivat tärkeät ja arvokkaat yhteistyökumppanit 
jouluna. 

Mikkelin teatteri oli aktiivisessa yhteistyössä 
kanssamme vuonna 2018. 

Kuulumme myös Mikkelin alueen lapsiperhe-
verkostoon. 2018 oli välivuosi ja seurasimme 
verkoston toimintaa aktiivisesti mutta taka-alalla. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Viestinnässä luotimme somen voimaan. Face-
book-sivujamme seurasi noin 2500 henkilöä 
ja julkaisumme keräsivät huomiota. Tätä kautta 
media kiinnostui meistä ja radiohaastatteluja 
sekä lehtijuttuja on vuonna 2018 tehty. 

Suurin markkinointitapahtuma oli ehdotto-
masti vuonna 2018 toteutettu vähän rokimpi 
rekry-tapahtuma uusien vapaaehtoisten saa-
miseksi toimintaan mukaan. Tapahtuma keräsi 
paljon huomiota ja ihmiset jättivät yhteys-
tietonsa meille. Tapahtuman kautta saimme 
muutaman sitoutuneen vapaaehtoisen. 

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Mikkelissä rahan lahjoittaminen on hyvin 
maltillista ja varamme ovatkin vain kohtalaiset. 
Perustoimintamme keskittyy tavaran vastaan-
ottamisen ja edelleen jakamisen ympärille. 
Saadut rahalahjoitukset käytämme pitkin 
vuotta perheiden hyvinvoinnin hyväksi.

Vuosi 2018 oli Hope Mikkelissä kasvun vuosi. 
Asiakasmäärä lisääntyi huimasti ja koko vuoden 
teimme kovasti töitä sen eteen, että saimme 
uusia, sitoutuneita vapaaehtoisia tiimiin. Järjes-
timme rekry-tapahtuman uudenlaisella, rokim-
malla otteella. Ihmisiä kävi paljon ja muutama 
sitoutunut vapaaehtoinen saatiinkin mukaan 
toimintaan. Vuoteen mahtui myös muutto 
isompiin tiloihin, joten varsinainen avustustoi-
minta käynnistyi vasta helmikuussa 2018. 

Asiakasperheiden tarve elämyksille raskaan 
arjen keskellä sekä harrastustukiasiat nousi-
vat vuoden tärkeimmiksi teemoiksi. Saimme 
aikaan mukavaa yhteistyötä seurojen kanssa 
sekä tukea muilta yhdistyksiltä muun muassa 
harrastusvälineiden keräystalkoiden muodossa. 
Huolehdimme hyvistä yhteistyösuhteista 
ja esittelimme toimintaamme tapahtumissa 
uusille tahoille. Vuonna 2018 saimme myös 
huomionosoituksen Mikkelin kaupungilta raha-
lahjoituksen muodossa. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Aktiivisuus ja sitoutuneisuus vapaaehtoisten 
kesken oli vuoden aikana yksi pääteemois-
tamme. Pidimme hyvää me-henkeä yllä ja 
vuoden suurimmassa tempauksessa, Hope 
Mikkelin joulupajalla, näkyi koko vuoden 
ajan yhteiseen hiileen puhaltamisen merki-
tys. Pidimme myös tärkeänä kertaluonteisen 
vapaaehtoistyön merkitystä esimerkiksi tapah-
tumissa ja siksi kutsuimme kuntalaiset mukaan 
talkoisiin aina kun mahdollista. Koimme, että 
mahdollisuus osallistua lisäsi kiinnostusta toi-
mintaan ja poikinee jatkossa uusia, innokkaita 
vapaaehtoisia. 

Olemme olleet avoimia uusille tuulille ja jokai-

nen vapaaehtoinen on otettu lämmöllä ja mie-
lenkiinnolla vastaan. Olemme kunnioittaneet 
jokaisen näkemystä ja arvostaneet mielipiteitä 
sekä erityisosaamista. Olemme pyrkineet 
siihen, että jokainen vapaaehtoinen saa perus-
tehtävän lisäksi luoda meille jotain uutta niin 
halutessaan. Olemme pitäneet toimintamme 
raikkaana ja kiinnostavana. 

Vapaaehtoisten hyvinvointi ja virkistäytymi-
nen on ollut meille tärkeää. Vapaaehtoisemme 
osallistuivat innokkaasti oman tiimin virkis-
tyspäivään saunalautalla. Samassa yhteydessä 
kävimme läpi Xamkin opiskelijan tekemää 
kyselyä Hopen asiakkaille. Saimme paikallisessa 
asiakaskyselyssä positiivista palautetta ja se 
kannustaa meitä jatkamaan hyvin viitoitetulla 
tiellä. 

AVUSTUSTYÖ
1. Tavaralahjoitukset
Lahjoitusten määrä on lisääntynyt mutta 
valitettavasti laatu heikentynyt. Kannustamme 
lahjoittajia tekemään vapaaehtoistyötä jo 
kotona lajittelemalla vaatteet huolellisesti. 

2. Harrastustuki
Harrastustukea jaoimme oman mittapuumme 
mukaan vuonna 2018 melko paljon. Toivomme 
tämän suunnan olevan jatkossa nousujohtei-
nen. 

3. Vapaa-ajan elämykset
Vapaa-ajan elämykset pyrimme edelleen 
järjestämään siten, että mahdollisimman moni 
pääsisi osallistumaan samaan aikaan. Suosimme 
isoja tapahtumia, joihin sai kutsun suurin osa 
perheistä. Tapahtumat oli suunniteltu siten, 
että jokaisella oli mahdollisuus osallistua johon-

Mikkeli – Vahva yhteishenki

Tiiminvetäjä: Petra Turunen

Vapaaehtoisia 16Avustuksia sai 300 perhettä, 
joissa yhteensä 600 lasta
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Oulu – Ylijäämäruoasta suuri apu

Toiminta jatkui Oulussa edellisvuosien tapaan 
tuttuun hyvään malliin. Avustettavien perhei-
den määrä jatkoi kasvuaan, mutta asiakaskäyn-
tien määrää ei tarvinnut rajoittaa vaan perheet 
saivat apua silloin, kun sitä eniten tarvitsivat. 

Toimintasuunnitelmassa tavoitteenamme oli 
näkyvyyden kasvattaminen, jotta tavoittai-
simme yhä enemmän uusia apua tarvitsevia 
perheitä. Tavoitteenamme oli myös maltilli-
sesti kasvattaa autettavien perheiden mää-
rää, vapaaehtoisten resurssit huomioiden. 
Halusimme kasvattaa yhdessä tekemisen ja 
yhteisöllisyyden tunnetta tuomalla perheitä 
ja vapaaehtoisia yhteen. Teemme tätä työtä 
yhdessä ja yhteisesti – perheiden, vapaaeh-
toisten ja lahjoittajien kesken. Tunnemme 
onnistuneemme tavoitteissamme.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Pääpaino Hopen vapaaehtoistyössä oli varas-
tolla tehtävissä toimissa (lahjoitusten vas-
taanotto, lajittelu ja hyllytys sekä keräysten 
tekeminen ja perheiden vastaanottaminen). 
Osallistuimme myös erilaisiin tapahtumiin ja 
tuimme lasten harrastamista sekä mahdollis-
timme iloja ja elämyksiä yhdessä yhteistyöta-
hojen kanssa ja lahjoittajien tuella. 

Uusia vapaaehtoisia haimme muun muassa 
Facebook-sivujemme ja Varesverkoston kautta 
ja heitä ilmoittautuikin toimintaan mukaan 
kiitettävästi. Osuuspankin Hiiop-sivujen 
kautta loimme tapahtumia, joissa oli mahdol-
lista osallistua toimintaan myös satunnaisesti. 
Teimme yhteistyötä myös eri koulujen kanssa 
ja saimme oppilaita avuksi varastolle osana hei-
dän opinto-ohjelmaansa. Aktiivi-vapaaehtois-

ten lisäksi myös pop-up-tyyppisiä vapaaeh-
toistyöntekijöitä on ollut mukana auttamassa 
lahjoitusten hyllyttämisessä.

Järjestimme yhteisiä tapaamisia sekä lisäksi 
meillä oli muita virkistäytymishetkiä. Meillä oli 
myös ulkopuolisen ohjaamaa työnohjausta.

AVUSTUSTYÖ
1. Tavaralahjoitukset
Saimme vuoden aikana lahjoituksia niin yksi-
tyisiltä 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. Vuo-
den lopussa mukana oli yhteensä 8 kauppaa. 
Ruoka-apua tämän yhteistyömuodon kautta 
sai vuoden aikana noin 210 perhettä. Tämä 
yhteistyömuoto oli erittäin toivottua, hyvin 
toteutettua ja tarpeellista.

Teimme alkuvuoden yhteistyötä myös 
Antell-leipomon kanssa. Haimme ylijäämälei-
pää ja jaoimme ne perheille. Noin 50 perhettä 
on hakenut meiltä leipää ja lisäksi leipiä on 
jaettu perheille varastokäyntien yhteydessä. 
Saimme ilolla jakaa myös vaate- ja ruokalahja-
kortteja, erilaisia elämyslippuja sekä hygienia-
tuotteita.

2. Harrastustuki
Harrastustukea kauttamme sai yhteensä 
reilut 160 lasta. Osa sai vapaapaikan ja osalle 

maksettiin kausimaksu tai harrastusvälineitä. 
Harrastustukea myönnettiin monipuolisesti niin 
liikunnallisiin kuin taideharrastuksiin. Jaamme 
lisäksi säännöllisesti perheille uimalippuja Oulun 
ja Kempeleen uimahalleihin.

3. Vapaa-ajan elämykset
Vapaa-ajan elämyksiä pystyimme jakamaan 
sadoille lapsille ja nuorille. Niitä toteutamme 
yhteistyötahojen ja lahjoittajien avustuksella. 
Jaoimme vapaalippuja kylpylään, uimahalleihin, 
elokuviin, sisäliikuntapuistoihin ja jääkiekkopelei-
hin. Keväällä jaoimme tivolirannekkeita ja muita 
kesäajan elämyksiä.

Kesäkuun alussa järjestimme perheille yhteistyö-
tahojen avustuksella perhepäivän Hietasaaressa: 
kivan ilmaisen tapahtuman kaikkine tarjoiluineen 
ja oheisjuttuineen. Päivä oli todella ihana niin 
vapaaehtoisten kuin perheidenkin mielestä. 
Meillä oli eri yhteistyötahojen kautta mukana 
esiintyjiä, pomppulinnaa ja muuta mukavaa 
tekemistä, sekä tietysti hyvää syötävää.

Kesällä järjestimme myös perheille ilmaisen 
retken Eläinpuisto RanuaZoohon sekä mahdol-
listimme perheille pääsyn Kalajoella sijaitsevaan 
vesipuistoon.

Paljon iloa ja elämystä jaettiin ja saatu palaute oli 
erittäin positiivista. Lahjoitukset mahdollistivat 
kokemuksia, joihin ei perheillä muuten olisi ollut 
mahdollisuutta. 

SIDOSRYHMÄT
Teimme yhteistyötä eri sidosryhmien, muun 
muassa yksityisten, yritysten ja urheiluseurojen 
kanssa. Yhteistyötä oli eri yritysten kanssa eten-
kin tuotelahjoitusten ja elämysten osalta.  
 
Yhteistyötä tehtiin asiakastyön tiimoilta muun 
muassa kaupungin ja yksityisten palveluntuotta-
jien, perhetyöntekijöiden, neuvoloiden, koulu-
jen ja päiväkotien kanssa. Yhteistyötä oli myös 
muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. 

Olimme ensimmäistä kertaa Pelaa ja Pelasta 
ry:n hyväntekeväisyyskohteena. Lahjoitus-
summa käytettiin lasten harrastamisen tuke-

miseen harrastustuen muodossa tai tarjoamalla 
harrastusvälineitä ja -vaatteita.  

Joulun aikana meillä oli ensimmäistä kertaa Jou-
lun toivepuu -kampanja, jossa perheiden lasten 
toiveita oli ripustettu joulukuuseen ja kuuset 
sijaitsivat yritysten tiloissa. Kampanja onnistui 
yli odotusten ja aiomme jatkaa sitä tulevana jou-
luna. Muutenkin saimme hyvin yhteydenottoja 
yrityksiltä ja yksittäisiltä ihmisiltä, jotka halusivat 
olla mukana tuomassa joulumieltä perheille. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Käytimme pääasiallisena viestintäkanavana 
sosiaalista mediaa eli omaa Facebook-sivuamme, 
jossa oli vuoden lopussa yli 6000 tykkääjää. 
Myös Instagram oli aktiivisessa käytössä ja siellä 
oli vuoden lopulla 431 seuraajaa. Käytössä oli 
myös Oulun omat blogisivut, joille kirjoitet-
tiin tietoa ajankohtaisista asioista, päivitettiin 
tarvelistaa sekä tietoa siitä, miten hakea apua ja 
miten auttaa. Sosiaalisen median keinoin tavoi-
tamme nopeasti uskomattoman monta lukijaa 
ja saamme sitä kautta runsaasti näkyvyyttä. 
Saimme lisäksi medianäkyvyyttä myös perin-
teisissä mediakanavissa sekä yhteistyötahojen 
kautta.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Oma varainkeruumme oli pienimuotoista. 
Pääasiallisesti varainkeruumme koostui yritysten 
ja yksityisten meille tekemistä lahjoituksista, 
koulujen taksvärkkipäivien tuotoista yms. 
 
Käytössämme oli lahjoituslippaat (myös virtuaa-
linen) sekä oma viitenumero yhdistyksen kautta 
tehtäviä lahjoituksia varten. 
 

Tiiminvetäjä: Teija Hanhela ja Päivi 
Ylilehto

Vapaaehtoisia 40
Avustuksia sai 569perhettä, joissa 
yhteensä 1593 lasta
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Toiminta vahvistui ja asiakasmäärät kasvoivat. 
Onnistuimme jälleen markkinoimaan Hopea 
niin uusille yhteistyötahoille kuin asiakkaillekin. 
Saimme nimeä esille niin hyvin, että uudet 
asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä lahjoittajat 
löysivät meidät jälleen.

Pystyimme vuoden 2018 aikana tukemaan 
asiakasperheitä myös lasten harrastuksissa sekä 
tarjoamaan heille elämyksiä. Järjestimme myös 
hygieniatuotekeräyksen ensimmäistä kertaa. 
Keräys oli menestys ja keräsimme sen avulla 
hygieniatuotteita sadoille perheille. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vaihtuvuutta ei ole ollut vapaaehtoisten 
joukossa lainkaan, vaan tiimi on vakiintunut ja 
hyvin toimiva. Rekrytointitilaisuuksia ei pidetty 
lainkaan. Joulukuussa pidimme vapaaehtoisille 
virkistystilaisuuden, jolloin kävimme yhdessä 
syömässä. Pyrimme aktiivisesti kertomaan 
toiminnasta eteenpäin asiakkaille ja lahjoittajille 
kuten ennenkin.

AVUSTUSTYÖ
1. Tavaralahjoitukset
Lahjoituksia saimme pääosin yksityishenkilöiltä 
ja ne jaettiin tasapuolisesti asiakkaille pakkaa-
malla valmiit avustuskassit, jotka asiakkaat itse 
noutivat tai jotka lähetettiin asiakkaille.

2. Harrastustuki
Harrastustukea myönsimme 10 lapselle. 

3. Vapaa-ajan elämykset
Vapaa-ajan elämyksiä pystyimme tarjoamaan 
jokaiselle perheelle.

SIDOSRYHMÄT
Vuonna 2018 toiminta Porin Hopessa laajeni 
toden teolla, sillä lahjoittajat ja yhteistyökump-
panit löysivät meidät paremmin kuin aiemmin. 
He mahdollistivat sen, että pystyimme autta-
maan asiakasperheitä paremmin ja laajemmin.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Mediaosumat: Näyimme paremmin yhteistyö-
kumppaneiden ja lahjoittajien avulla somessa.

Viestintäkanavat: Facebook, 1765 tykkääjää.

Tapahtumat: Hygieniatarvikekeräys, villasukka-
keräys, joululahjakeräys.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Porin Hopen varat koostuivat runsaista lah-
joituksista, yrityksiltä sekä yksityishenkilöiltä. 
STEA:n tuella ja muilla valtakunnallisilla varoilla 
kustannettiin toimitilan vuokra. Varainhankin-
taa ei juurikaan tehty, sillä yritysten lahjoituk-
set ja some-näkyvyytemme poikivat jo itses-
sään lisää lahjoituksia.

 

Pori – Menestyksekäs hygieniatuotekeräys

Tiiminvetäjä: Susanna Suominen ja 
Taru Karppinen

Vapaaehtoisia 7
Avustuksia sai 145 perhettä, joissa 
yhteensä 328 lasta

Vuoden 2018 aikana yhdistyksen tunnettavuus 
jatkoi voimakasta kasvuaan. Tunnettavuuden 
lisääntyminen näkyi suoraan myös vapaaeh-
toisten, lahjoittajien sekä asiakkaiden lisään-
tyneissä määrissä. Edellisvuoden tapaan myös 
yritysten kanssa tehty yhteistyö lisääntyi.

Tiimimme kokoontui muutaman kerran vuoden 
aikana miettimään uusia käytäntöjä ja lin-
jauksia toimintaan, mutta suuria muutoksia 
toimintatapoihin ei ole ollut tarvetta tehdä. 
Lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi käynti-
väli varastolla muutettiin viideksi kuukaudeksi, 
jolloin pystymme auttamaan yhä useampia 
perheitä.

Iltatiimi on Essi Auran vastuulla vakiinnuttanut 
paikkansa torstai-iltoihin, Essin jatkaessa myös 
kuukausittaisten lauantaitalkoiden vetäjänä. 
Nämä ilta- ja viikonloppuajat ovat mahdollista-
neet hienosti yhä useamman uuden vapaaeh-
toisen osallistumisen toimintaan.

Lisääntyneet asiakasmäärät viivästyttivät ajan 
saantia aiempien vuosien tapaan, mutta mer-
kittäviä viivästyksiä viiden kuukauden käynti-
väliin ei ole tullut. Sähköisen ajanvarausjärjes-
telmän käyttö on vakiinnutettu ainoaksi tavaksi 
varata asiointiaika. Asiakastyön haasteena 
jo aiemmin ollut puutteellinen kielitaito on 
selvästi korostunut myös tämän vuoden aikana, 
eikä kaikki apua pyytävät ymmärrä tarvetta 
tulkin mukanaololle. Tätä pyrimme helpotta-
maan mahdollisimman selkeillä sanamuodoilla 
ajanvarauksen yhteydessä, sekä ohjaamalla 
perheitä hakemaan apua sosiaalityöntekijän 
avustuksella.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Päivittäinen vapaaehtoistyö on ollut pääsääntöi-
sesti lahjoituksena tulleen tavaran läpikäymistä, 
tavaran esillepanoa sekä varaston puolella asiak-
kaiden opastusta ja neuvontaa. Ajanvarausten, 
yhteydenottojen ja harrastustukihakemusten 
hoitaminen sähköisesti on lisännyt toimistotyön 
määrää merkittävästi. Asiakasvastaanotto ja 
muut toimistotyöt hoituivat valtaosin tiiminve-
täjien ja työkokeilijoiden toimesta.

Vuoden 2018 aikana pk-seudulla oli palkka-
tuella palkattuna yksi henkilö, kuntouttavassa 
työtoiminnassa 6 henkilöä, työkokeilussa 8 
henkilöä, yhdyskuntapalvelua suorittamassa 
yhteensä kaksi henkilöä ja muutamia opiskeli-
joita sekä työelämään tutustuvia yläkoululaisia.

Uusia vapaaehtoisia kävi vuoden aikana tutustu-
massa toimintaan useita kymmeniä. Heistä osa 
jäi aktiivisesti toimintaan mukaan, toiset olivat 
oman elämäntilanteen ja aikataulujensa vuoksi 
mukana tapahtumissa, talkoissa tai muuten 
satunnaisesti tarvittaessa. Uusille vapaaehtoi-
sille suunnatut infotilaisuudet jatkuivat kahdesti 
kuukaudessa, jakaantuen päivä- ja iltatiimien 
pidettäviksi. Vuoden aikana olemme ottaneet 
käyttöön aktiivisen sähköpostiviestinnän vapaa-
ehtoisille ja kertoneet yleisiä kuulumisia, tietoja 
tapahtumista ja keräyksistä, sekä muistuttaneet 
lauantaitalkoista.

Vuoden 2018 tavoitteet vapaaehtoisten 
perehdytyksen, aktiivisuuden ja sitoutumisen 
parantamiseksi ovat toteutuneet melko hyvin, 
erityisesti iltatiimin ja viikonlopputalkoiden 
osalta. 

Pääkaupunkiseutu – Ainakin yksi toive toteutettiin 
jokaiselle 

Tiiminvetäjä: Eeva Jäntti. Pariksi tuli 
Heli Nyholm Iina Kanervan tilalle.

Vapaaehtoisia 120
Avustuksia sai 2505 perhettä, 
joissa yhteensä 6012 lasta
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Pääkaupunkiseudulla harrastustuen piirissä 
oli yli 500 lasta ja nuorta. Tukea myönnettiin 
harrastusmaksuihin, välineisiin tai muihin har-
rastukseen liittyviin kustannuksiin. Harrastus-
tukea varten perustettu harrastustiimi käsitteli 
hakemukset noin kahden kuukauden välein. 
Harrastustoimintaa tuettiin säätiöyhteistyö-
kumppanin sekä yksityisten lahjoittajien turvin. 
Helpotusta harrastuskustannuksiin kysyt-
tiin myös suoraan harrastusten järjestäjiltä. 
Seurojen myöntämiin vapaapaikkoihin Hope 
etsi sopivat harrastajat asiakasrekisteristään. 
Yhteistyö urheiluseurojen ja muiden harras-
tuksia järjestävien tahojen kanssa vapaapaik-
kojen ja maksuhelpotusten muodossa lisääntyi 
vuoden 2018 aikana.

Vuonna 2018 vapaa-ajan elämyksiä oli tarjolla 
perheille huomattavasti edellisvuotta runsaam-
min. Perheet pääsivät jääkiekko-otteluihin, 
sirkukseen, uimaan, pikaruokaravintoloihin ja 
huvipuistoihin. Lisäksi oli tarjolla kauneushoi-
toja sekä kampaamo- ja parturikäyntejä. Lähes 
jokainen perhe halutessaan sai 1–2 elämystä/
virkistystä vuoden aikana.

Jokavuotisen Toivon päivän kampanjassa myös 
vuoden 2018 teemana olivat nuorten toiveet 
ja unelmat, joita toteutimme yhteistyötahojen 
ja yksityisten ihmisten avustuksella. Asiakas-
perheiden nuoret esittivät pyynnöstämme 
toiveitaan ja unelmiaan, joista ainakin yksi toive 
saatiin jälleen jokaiselle nuorelle toteutettua.

SIDOSRYHMÄT
Yritysten kanssa lisääntynyt yhteistyö kulu-
neen vuoden aikana on näkynyt vapaaehtois-
työnä varastolla. Usein yrityksestä tuli päivän 
ajaksi 5–15 henkeä auttamaan tulleen tava-
ran käsittelyssä. Tämä on ollut hyvin pidetty 
yhteistyömuoto.

Julkisen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö on 
useimmiten ollut asiakkaiden kanssa asiointiin 
liittyvää toimintaa. Työntekijä (esimerkiksi 
perhetyö, lastensuojelu) varasi asiakkaalle 
käyntiajan ja oli mukana asiakaskäynnillä asiak-
kaan tukena ja apuna. Myös turva- ja ensiko-
dit osasivat ohjata tarpeessa olevat perheet 
ottamaan yhteyttä suoraan Hopeen. Uutena 

mukaan ovat tulleet maahanmuuttoyksiköt. 
Myös harrastustukea on haettu muun muassa 
lastensuojelun työntekijöiden opastamana.

Lastensuojelulaitoksiin sekä muualle kodin 
ulkopuolelle sijoitetuille lapsille Hope on toi-
mittanut elämyksiä ja tapahtumalippuja.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Tärkeimpänä viestintäkanavana esiin nousi 
sosiaalinen media, suurimpana Facebook. 

Ajankohtainen kampanjointi somessa kuten 
vakiintuneet keräykset, pääsiäisen alla suklaa-
munakeräys, koulureppukeräys elokuun alussa 
ja joulukalenteri ja -lahjakeräykset joulun 
alla asiakasperheiden lapsille ja nuorille, ovat 
sellaisia, joita lahjoittajamme osaavat jo odot-
taa. Myös varaston puutteista sekä talkoista ja 
muista tapahtumista informoitiin Facebook-si-
vujen kautta. Vapaaehtoiset saivat ajankoh-
taisen tiedon ja koosteen palavereista myös 
sähköpostitse.

Vuoden aikana useat yksityishenkilöt ovat 
halunneet kerätä merkkipäiviensä kunniaksi 
raha- ja tavaralahjoja toimintamme tuke-
miseksi. Tämä oli myös meille miellyttävä ja 
vaivaton yhteistyötapa.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
STEA:n avustus kattoi osan toimitilan vuok-
rasta. Tilavuokraan tukea saatiin myös Hel-
singin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta. 
Lipaskeräykset tapahtumissa olivat osa varain-
hankintaa ja näillä varoilla on tehty hankin-
toja asiakasperheille. Suoria rahalahjoituksia 
kohdistettiin myös harrastustukeen ja elämys-
toimintaan. 

Vuoden aikana vapaaehtoiset virkistäytyivät 
erilaisin keinoin, joko suunniteltujen virkistyspäi-
vien tai oma-aloitteisten nyyttikestien mer-
keissä. Lisäksi vapaaehtoisille järjestettiin tarpeen 
mukaan tiimipalavereja tai mahdollisuus puhua 
tiiminvetäjän kanssa kahden kesken. Hyvä yhteis-
henki näkyy edelleen päivittäisessä toiminnassa 
mahdollistaen myös uusien vapaaehtoisten ja 
satunnaisten vierailijoiden sopeutumisen tiimiin.

AVUSTUSTYÖ
Lähes poikkeuksetta tavaralahjoitukset tulivat 
yksityisten ihmisten lahjoittamina. He toimit-

tavat lahjoitukset toimipisteeseemme, jossa 
tavarat läpikäydään ja hyllytetään asiakkaiden 
saataville.

Satunnaisesti myös yritykset halusivat lahjoit-
taa heiltä ylijäänyttä tavaraa Hopen asiakkaille 
jaettaviksi tai mahdollistaa henkilöstön lah-
joitusten keräyksen tiloissaan. Yritykset myös 
järjestivät keräystuottojen toimituksen toimi-
pisteeseemme.

Asiakkaat asioivat varastolla ajanvarauksella 
Hopen käytäntöjen puitteissa. 
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Etsinnässä oli uusi väljempi toimitila, mutta 
sopivaa ei valitettavasti löytynyt. Vapaaeh-
toiset järjestivät loppusyksystä tavaroita ja 
huonekaluja perusteellisemmin ja toimivuutta 
saatiin siten vähän parannettua. Ensimmäisen 

vuosipuoliskon loppupuolella käytiin läpi toi-
mintamalleja. Elokuusta alkaen lähdettiin kes-
kittymään perustoimintojen vakauttamiseen 
sekä uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen. 
Haasteena työn jakautuminen samoille ihmi-

Rovaniemi – Yksi iso ja monta pienempää lahjoitusta

Tiiminvetäjä: Kati Jokelainen

Vapaaehtoisia 28
Avustuksia sai 193 perhettä, joissa
lapsia yhteensä 473

sille. Uusia vapaaehtoisia saatiin toimintaan 
mukaan ja perustekeminen lähti rullaamaan 
mukavasti.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Uusia vapaaehtoisia haettiin muun muassa 
Facebookin kautta ja tapahtumissa, joissa 
olimme mukana. Osa vapaaehtoisista hakeu-
tui toiminnan pariin nettisivujen lomakkeen 
kautta. Koimme tarpeelliseksi panostaa parem-
min siihen, että saamme uudet vapaaehtoiset 
aktiivisesti mukaan toimintaan heti perehdy-
tyksen jälkeen. Valittiin erilliset perehdyttäjät, 
jotka ottivat erikseen vastuuta uusista vapaa-
ehtoisista. Vapaaehtoistoiminta oli pääsääntöi-
sesti lahjoitusten vastaanottoa, niiden purka-
mista ja lajittelua, varastotilojen järjestelyä sekä 
asiakasperheiden vastaanottamista. 

AVUSTUSTYÖ
Pääosa avustuksista saatiin yksityishenkilöiltä. 
Suurempi yksittäinen rahalahjoitus saatiin 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla, kun Lions 
Club Rovaniemi Pöyliö lahjoitti järjestämänsä 
talviarpajaisten tuoton. Ennen kesälomaa han-
kimme lapsille kesätekemistä. Ostimme muun 
muassa erilaisia ulkoleluja sekä pääsylippuja 
Huima Seikkailupuistoon. Jaoimme HopLop- 
ja elokuvalippuja. Saimme myös yksityiseltä 
ratsastustallilta ilmaisia ratsastuskertoja jaetta-
vaksi. Jaoimme perheille myös esitteen, johon 
kokosimme vinkkejä ilmaisesta tekemisestä 
Rovaniemen alueella. Talvea varten hankimme 
uusia toppahaalareita, -takkeja, -housuja ja 
talvikenkiä. Joulun alla saimme lahjoituksia 
myös yrityksiltä muun muassa lahjakorttien, 
ruoka- ja tavaralahjoitusten, sekä rahallisen 
avustuksen muodossa. 

Harrastustukea annettiin 11 lapselle seuraaviin 
lajeihin: discotanssi, nykytanssi, painonnosto, 
lentopallo, laskettelu ja voimistelu. 

SIDOSRYHMÄT
Teimme yhteistyötä useiden eri yritysten 
kanssa ja laajensimme verkostoamme. Joulun 
alla yritykset aktivoituivat tukemaan toimintaa 
erilaisin lahjoituksin ja jatkoimme yhteistyötä 

aiempina vuosina mukana olleiden toimijoiden 
kanssa. Osallistuimme jälleen Perheiden tori 
-tapahtumaan, jossa on mukana useita eri
lapsiperhetoimijoita. Aloitimme yhteistyön
paikallisen Järjestöpisteen kanssa.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Pääasiallisena viestintäkanavana toimii edelleen 
Facebook rinnallaan Instagram. Loppuvuo-
desta saimme näkyvyyttä paikallislehdessä ja 
radiossa. Saimme myös toimitukselta kutsun 
kirjoittaa toimintaamme liittyvä juttu leh-
teen. Olemme saaneet sosiaalisessa mediassa 
näkyvyyttä myös yhteistyökumppaneidemme 
kautta. Viestinnästämme ja materiaaleistamme 
vastaavat meidän omat vapaaehtoiset.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Kaikki vuoden aikana käytetty varallisuus on 
tullut yritysten ja yksityisten tekeminä lahjoi-
tuksina. Valtakunnallinen STEA:n avustus on 
jyvitetty vuokrakuluihin. 
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Heinäkuussa tuottajat Nina ja Ville Saari lah-
joittivat kaksi kertaa suuren määrän kananmu-
nia, joita jaettiin yhteensä 80 perheelle. 
Elokuussa ostimme jaettavaksi verryttelypu-
kuja sekä takkeja yhteensä 127 kappaletta. 

Osuuspankin keräyskampanjaan kertyi rep-
puja ja penaaleja reilut 100 kappaletta. Lisäksi 
saimme yksityisiltä noin 20 reppua ja penaalia 
jaettavaksi. 

Syyskuussa jaoimme perheille uusia toppapu-
kuja ja housuja yhteensä 128 kappaletta sekä 
nokkahuiluja yhteensä 33 kappaletta. Rytmi-
munia jaoimme useille perheelle. 

Lokakuussa ostimme jaettavaksi 100 kpl uusia 
Kuoma-talvikenkiä perheiden lapsille. 

Joulukuussa jaoimme joululahjoja 185 per-
heelle, joissa yhteensä 490 lasta.

Joulun alla tekemiemme lehtijuttujen avulla 
meillä oli mahdollista tarjota kaikille perheil-
lemme mahdollisuus hakea meiltä joululahjat. 
Kinkkuja saimme lahjoituksena 5 perheelle, 
joissa 21 lasta. Reko-tuottajat lahjoittivat jou-
lun alla tuotteita, jotka jaoimme 4 perheelle, 
joissa yhteensä 32 lasta. Satunnaisesti olemme 
saaneet ruokalahjoituksia muun muassa pastaa 
jaettavaksi avoimissa tilaisuuksissa.

Kuluneen vuoden aikana jaoimme noin 70 per-
heelle ruoka-apua lahjakorttien muodossa. 

Erillisiä huonekalulahjoituksia kauttamme sai 24 
perhettä, avustuskertoja yhteensä 29 kappaletta. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Suurin osa vapaaehtoistoiminnastamme oli 
tavaroiden hakua, purkamista ja lajittelua. 
Kaikki toimijamme ottivat myös asiakkaita 
vastaan. Kuukausittain pidettiin avoimet ovet 
asiakasperheille. Lisäksi yksittäisiä perheitä 
otimme vastaan satunnaisesti.

Uudet vapaaehtoiset ovat ottaneet mei-
hin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. 
Olemme kutsuneet vapaaehtoistyöstä kiin-
nostuneita tutustumaan toimintaamme noin 
neljä kertaa ja lisäksi perehdyttäneet yksittäisiä 
tulijoita. Avuksemme olemme saaneet useita 
aktiivisia toimijoita.

Toukokuussa Helsingissä järjestettyyn valta-
kunnalliseen virkistäytymispäivään osallistui 
Seinäjoelta kaksi toimijaa ja tiiminvetäjä. 
Seinäjoen toimijoiden virkistäytymispäivään 
Peräseinäjoen mökillä osallistui 11 henkilöä. 
Rentoutumaan meitä auttoi Johanna Tanila 
ohjaamalla joogan saloihin. Lisäksi toimijoil-
lemme tehtiin rentouttava turvejalkahoito. 
Marraskuussa 13 toimijaamme viettivät pikku-
jouluruokailun Peräseinäjoen Pappilassa.

AVUSTUSTYÖ
1. Tavaralahjoitukset
Pääosa avustuksistamme saatiin yksityisiltä 
henkilöiltä. Suurin osa lahjoittajista tuo itse 
lahjoituksensa varastollemme tai toimijan 
kotiin. Osan lahjoituksista noudamme lahjoit-
tajilta. Isoimmat huonekalut asiakkaat noutavat 
yleensä itse suoraan lahjoittajilta. Suurin osa 
asiakkaistamme käy valitsemassa varastol-
tamme tarvitsemansa tavarat, muutamille 
lähetämme tavaroita Matkahuollon tai Postin 

kautta ja osalle viemme tavarat ennalta sovit-
tuun paikkaan.

Ostimme neljä kertaa vuodessa asiakasper-
heille wc- ja talouspaperisäkkejä, hygienia-
tarvikkeita (hammasharja, hammastahna, 
shampoo, hoitoaine, vartalonpesuaine) sekä 
kodinhoidossa tarvittavia aineita (pyykin- ja 
lattianpesuaineita, puhdistussprayta, aurinko-
rasvaa jne).

Maaliskuussa jaoimme perheille 120 peittoa ja 
tyynyä sekä 60 kylpypyyhettä. Nämä ostokset 
katettiin Markkinointiviestintätoimisto Propa-
gandan joululahjoitustuella. 

If tuki meitä lahjoittamalla heijastimia ja eri 
kokoisia turvaliivejä. 

Ostimme kevät- ja kesäkenkiä 125 paria ja 
nämä kulut katettiin Apollon lahjoituksella. 
Keväällä huomioimme erityisesti asiakas-
perheidemme nuoria, joille sopivia vaatteita 
ja tavaroita on yleensä vähemmän tarjolla. 
Kampanja onnistui hyvin. Kevään aikana osal-
listuimme nuoren ylioppilaspäivän tukemiseen 
järjestämällä puvun, kengät, lakin, servietit, 
kukka-asetelman ja ylioppilaspiparit. Lisäksi 
Tanja Ristimäki teki täytekakut, Juhlapalvelu 
Alitar teki voileipäkakut ja kauneudenhoidossa 
avusti kosmetologi Niina Prepula. 

Provinssi Rockista saimme hakea kahdelta eri 
toimijalta hävikkiruokaa 14 perheelle, joissa 
noin 40 lasta.

Parturi-kampaaja opiskelija Jenna Hirviniemi 
kävi leikkaamassa asiakkaidemme hiuksia varas-
tollamme yhteensä 30 kertaa.

Seinäjoki – Hävikkiruokaa ja hiustenleikkuuta

Tiiminvetäjä: Marjut Koivumäki

Vapaaehtoisia 20Avustuksia sai 263 perhettä, 
joissa yhteensä 705 lasta
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2. Harrastustuki
Muutaman perheen lapsi sai kauttamme har-
rastustukea.

3. Vapaa-ajan elämykset
Hiihtoloma-aktiviteetiksi tarjosimme keilaus ta
ja Megazone peli-illan, johon osallistui 26
perhettä, 71 lasta ja 6 toimijaa. Maaliskuussa
vietimme Touhutalo-päivän, jossa tarjosimme
perheille välipalaa ja herkkuja synttärihuo-
neessa. Päivään osallistui 20 perhettä (59
lasta).

Kesäkuussa teimme kesäretken PowerPark:iin. 
Perheet saivat aluerannekkeen ja buffet-ruo-
kailun. Retkelle osallistui 36 perhettä, 161 
henkilöä. 

Kesällä yksi perhe osallistui Tallink Siljan tuke-
maan juna-laiva-viikonloppumatkaan. 

Provinssi Rock -lippuja kauttamme sai 11 
perhettä.

Miljoona Tivoliin kauttamme sai 9 perhettä.

Syyskuussa järjestimme perheviikonlopun 
Peräseinäjoen Ahonniemessä 9 perheelle. 
Siellä meillä oli paloautoesittelyä ja -ajelua, 
Irlannincobilla talutusratsastusta, sup-lautai-
lua, leiriolympialaiset ja illalla makkaranpaistoa. 
Kaisa Kuusisto kävi pitämässä flow-joogan van-
hemmille. Sunnuntaina oli huoltajien hemmot-
teluhetki ja kasvojen hoitoaineita saatiin kotiin 
viemisiksi. Lokakuussa syysloma-aktiviteetiksi 
tarjosimme Megazone peli-illan 100 henki-
lölle. Marraskuussa vietimme asiakasperheiden 
kanssa Hoplop-päivän. Ruokailu tapahtui 
noutopöydästä ja yhdessä huoneessa oli herk-
kutarjoilut perheille. Tapahtumaan osallistui 39 
perhettä eli yhteensä 151 henkilöä, joista 75 
lasta. 

Waltteri Torikka lahjoitti 20 konserttilippua 
asiakkaillemme Lakeuden Ristin konserttiin, 
jossa esittelimme myös toimintaamme 

Perheet ovat saaneet lippuja muun muassa 
jääkiekkopeleihin, SJK peleihin ja osa on 
saanut kaulahuivin ja pipon, lippuja Sunrise 

Avenue -keikalle sekä venetsialaisiin ja SJK 
jalkapallon päätösotteluun.

Kuluneen vuoden aikana saimme myös run-
saasti käyntikortteja Kuntosali Pulssiin.

SIDOSRYHMÄT
Useat eri yritykset ja yksityiset tukivat toimin-
taamme.

Syksyllä järjestimme koulureppujen keräys-
kampanjan yhteistyössä Seinäjoen Osuuspan-
kin kanssa.

K-marketin ruoka-avustuksia sai noin 82
asiakasperhettä, 271 lasta. Avustuskertoja oli
yhteensä 1355.

Varastomme järjestelyyn on osallistunut muun 
muassa Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin ja 
Elisan työntekijöitä sekä Sedun ja Seinäjoen 
lukion opiskelijoita.

Sedun opiskelijat järjestivät opettaja Juuso 
Sääksvuoren johdolla keräyksen Hopelle 
Aktiivisen kansalaisen kurssilla, jonka aiheena 
oli hyväntekeväisyys. Juhlapalvelu Alitar tuki 
myös toimintaamme.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Pääosa varainhankinnastamme koostui yritys-
ten ja yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituk-
sista. Kaupungin nuorisolautakunnalta olemme 
saaneet avustuksen nuorisotoimintaan. 
STEA:n tuella katettiin puolet toimitilavuok-
rastamme.

Meillä oli suuri onni olla jalkapallojoukkue 
Apollon hyväntekeväisyyskohde vuonna 2017. 
Heidän tuellaan pystyimme tekemään suuria 
hankintoja muun muassa kevätkenkien ja tal-
viasusteiden osalta sekä tarjoamaan elämyksiä 
perheille myös vuonna 2018.

Olemme jatkaneet toimintaamme tuttuun 
tapaan Lielahdessa osoitteessa Sellukatu 15. 
Käytännöt ovat uudessa tilassa pysyneet 
samoina. Asioida voi ajanvarauksella, jonka saa 
normaalisti noin viikon kuluessa. Hätätapuak-
sissa ajan on saanut samalle päivälle. Asiakas-
käyntejä oli kuluneena vuonna 2853. Hope on 
ollut avoinna joka arkipäivä yhdeksästä kol-
meen, keskiviikkoisin kuuteen asti. Tänä aikana 
paikalla on ollut palkkatuella palkattu työnte-
kijä, joka on organisoinut toimipisteen arkisia 
käytäntöjä sekä ohjannut työkokeilijoita ja kun-
touttavassa toiminnassa olevia. Päivittäin pai-
kalla on myös vapaaehtoisia, ja keskiviikkoillat 
ovat kokonaan vapaaehtoisen vastuulla. Kerran 
kuussa on vapaaehtoisten nonstop-talkoopäivä, 
jolloin hommia tehdään isolla porukalla.

VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Vapaaehtoistoiminta on jatkunut vahvana ja 
vilkkaana. Vapaaehtoiset ovat voineet osallistua 
haluamallaan tavalla: olemalla mukana asiakas-
päivystyksissä, solmimalla yhteistyökontakteja, 
tekemällä pr-työtä, suunnittelemalla tapah-
tumia, organisoimalla toimintaa sekä olemalla 
vastaanottamassa, lajittelemassa ja hyllyttä-
mässä tavaraa. Vapaaehtoiset tekevät kuukau-
sittain yhteensä satoja työtunteja; keskimäärin 
yli 400 tuntia, mutta kiireisinä aikoina, kuten 
joulun alla tehdyt työtunnit moninkertaistu-
vat niin, että marras- ja joulukuussa urakoitiin 
reippaasti yli 600 tuntia kuukaudessa. 

Vuoden mittaan useat yritykset antoivat  
työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua 
vapaaehtoistyöhön työajallaan. Näistä päivän 
mittaisista pop up-vapaaehtoisien työpanok-
sista kertyy satoja tunteja.

Vuoden aikana Hopessa on työskennellyt 
kolmisenkymmentä työkokeilijaa ja kuntout-
tavassa työtoiminnassa olevaa ja kaksi henkilöä 
on työllistetty palkkatuen turvin. Hope on ollut 
heille erinomainen paikka orientoitua työelä-
mään ja tehdä merkityksellistä ja mielekästä 
työtä. 

AVUSTUSTYÖ
1. Tavaralahjoitukset
Suurin osa tavaralahjoituksista on saatu Tam-
pereen alueen asukkailta, jotka ovat halunneet
antaa käytetyt mutta hyväkuntoiset tavarat
eteenpäin jaettaviksi. Myös eri järjestöt ja
työpaikat ovat järjestäneet keskuudessaan
tavarakeräyksiä, lisäksi olemme saaneet uutta
tavaraa lahjoituksina yrityksiltä. Olemme tava-
ralahjoitusten ohella jakaneet perheille myös
ruokalahjakortteja etenkin joulun alla.

2. Harrastustuki
Harrastustukea sai 177 lasta. Harrastustukea
jaoimme Tampereella yhteensä noin 30 000
euroa. Olemme pystyneet tukemaan harras-
tusvälineiden hankintaa joko kierrätystavaroin
tai urheiluliikkeiden lahjakortein.

3. Vapaa-ajan elämykset
Vapaa-ajan elämyksiä jaoimme sadoille lapsille
ja nuorille. Pitkin vuotta olemme jakaneet lip-
puja elokuviin, teatteriin, museoihin ja jääkiek-
kopeleihin. Koululaisten loma-aikoina on jaettu
pääsylippuja huvipuistoihin ja puuhapuistoihin
sekä kylpylöihin. Toivon päivänä toteutuivat
monen nuoren toiveet ja haaveista tuli totta
yhteistyökumppaneiden avulla.

Tampere – Satoja tunteja vapaaehtoistyötä

Tiiminvetäjä: Kirsi Stenvall

Vapaaehtoisia 90Avustuksia sai 1338 perhettä,
joissa yhteensä 3004 lasta
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SIDOSRYHMÄT
Olemme tehneet yhteistyötä usean yrityksen 
kanssa. Yhteiskampanjat ovat lisääntyneet , 
lisäksi on kehitetty uusia yhteistyömuotoja 
Hope on saanut olla myös yritysten lahjoi-
tusten kohteena, etenkin joulun alla yritysten 
rahalahjat sekä lahjakeräykset varmistivat 
asiakkaillemme hyvän joulun. Yhdessä Ratinan 
kauppakeskuksen kanssa tehty menestyksekäs 
ja näkyvä joululahjakampanja toi lahjan noin 
2000 lapselle ja nuorelle. 

Tampereen kaupunki on mahdollistanut 
toimintaamme. Kumppanuussopimus kaupun-
gin kanssa turvaa meille puolet toimitilamme 
vuokrasta. Hope on tunnustettu osa alueen 
vähävaraisten perheiden tukiverkostoa, ja 
yhteistyömme sosiaalisektoriin on tiivistä.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Tärkein viestintäkanavamme on Facebook, 
jossa sivullamme oli vuoden lopussa yli 8000 
tykkääjää. Facebook-sivullamme pystymme 
viestimään nopeasti ja tehokkaasti siitä, mitä 
meillä tapahtuu. Suosituimmat päivitykset 
saivat kymmeniä jakoja ja näiden kautta enim-

millään yli 60 000 lukijaa. Instagram on ollut 
myös käytössämme.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Hope Tampereen varat koostuivat Tampereen 
kaupungin myöntämästä avustuksesta, yritys-
ten ja yksityisten rahalahjoituksista. 

YHDESSÄ PERHEIDEN KANSSA 
ARJESSA JA JUHLASSA
Vuosi 2018 on ollut työntäyteinen ja olemme 
saaneet olla mukana niin perheiden arjessa 
kuin juhlassakin. Käytännöt ovat vakiintu-
neet selkeiksi ja uusi toimitila on helpottanut 
arkeamme ja tehneet käynnit asiakkaillemme 
miellyttäviksi. 

Kuluneen vuoden toimintasuunnitelmaan 
kirjasimme tavoitteeksi panostaa perheiden 
vapaa-aikaan ja virkistykseen, ja tämä tavoite 
on hienosti toteutunutkin. Yhdessä lahjoit-
tajien kanssa olemme voineet jakaa erilaisia 
lippuja ja osallistumismahdollisuuksia perheille 
monenlaisiin tapahtumiin huomattavasti aiem-
paa enemmän. 

Toiminta jatkui edelleen samoissa tiloissa Turun 
Itäharjulla ja saimme lisätilaa 1.8.2018 lähtien 
noin 150 neliötä. Lisätilojen myötä sekä uusien 
vapaaehtoisten määrän kasvaessa siirryt-
tiin pitämään asiakasvastaanottoa päivittäin 
maanantaista torstaihin klo 10–14. Vastanotto 
tapahtui aina ajanvarauksella ja päivittäin pai-
kalla oli 4–7 vapaaehtoista.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Asiakkaiden vastaanotto ja lahjoitustavaroiden 
lajittelu ja hyllyttäminen tehtiin täysin vapaa-
ehtoisvoimin, kuten myös erilaisiin tapahtumiin 
osallistuminen ja Hopen esittely eri tilaisuuk-
sissa. Vapaaehtoisista moni on ollut mukana jo 
useita vuosia ja uusia vapaaehtoisia on tullut 
mukaan ja jäänyt toimintaan. Vapaaehtoisia oli 
28, kuntouttavassa työtoiminnassa yksi hen-
kilö ja lisäksi kaksi työkokeilijaa. Firmat ovat 
antaneet myös talkooapua useamman kerran 
vuoden aikana. 

Keväällä valtakunnalliseen Hopen vapaaehtois-
ten tapaamiseen osallistui kolme henkilöä ja 
Turun vapaaehtoisten yhteiseen piknik-ristei-
lyyn 14 henkilöä. 

AVUSTUSTYÖ
1. Tavaralahjoitukset
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 pol-
kupyöriä (saimme uusia ja uudenveroisia pyöriä 
koululaisille runsaasti), koulureppuja (n. 620 
uutta reppua), joulukalentereita, joululahjoja ja 
lahjakortteja. Yhteistyö kouluruokailuyrityksen 
kanssa jatkui edelleen ja useampi perhe haki 
kuukauden kerrallaan kouluilta ylijäänyttä ruo-
kaa. Yhteistyö koulujen kanssa on lisääntynyt 
ja mahdollistanut jopa 30–35 perheen ruoka-
haun kuukaudessa.

2. Harrastustuki
Harrastustukea sai 70 lasta. Harrastuksina 
muun muassa jalkapallo, jääkiekko, voimistelu, 
tanssi, kuvataidekoulu, parkour, baletti, partio, 
viulun- ja kitaransoitto sekä leirit. Vapaapaikkoja 
saatiin muun muassa salibandyyn. Jääkiekko -
otteluihin saatiin noin 200 kausikorttia.

3. Vapaa-ajan elämykset 
Järjestimme kolme kesäretkeä yhteensä noin 
190 henkilölle Linnanmäelle ja Särkännie-
meen. Lisäksi jaettiin lukuisia uimala-, kylpylä-, 
jäätelö- ja elokuvalippuja sekä lippuja Super-
Park:iin, Muumimaailmaan ja eri lastentapah-
tumiin kuten Seikkisrock:iin.

Nuorten unelma -kampanja toteutettiin 
ensimmäistä kertaa ja toiveista noin 80 % 
täyttyi. Toiveina puhelimia, tietokoneita, 
lukion tai ammatillisen oppilaitoksen kirjoja, 
uusia lenkkitossuja, vaatekaupan lahjakortteja, 
sähköpyörä, kalastusreissuja, pääsylippuja 
festivaaleille (esimerkiksi Aurafest), parturi ja 
kampaamokäyntejä, rippijuhlat jne.

Turku – Yritykset harrastuskummeina

Tiiminvetäjät: Arja Heinonen, 11/2018 
toisena tiiminvetäjänä Ritva Virtanen

Vapaaehtoisia 28
Avustuksia sai 500 perhettä, joissa 
yhteensä 1200 lasta
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SIDOSRYHMÄT
Yhteistyö jatkui entiseen malliin yritysten ja 
muiden tahojen kanssa. Yritykset tukivat meitä 
raha- ja tavaralahjoituksin, muun muassa jou-
luna saimme eri yritysten yhteistyönä satoja 
elokuvalippuja jaettavaksi kuten myös lippuja 
pienempien lasten sisäleikkipuistoihin. Yrityk-
siä toimii myös kummeina ammattioppilaitok-
sissa tai lukiossa oleville koko opiskelun ajan. 
Lisää yrityksiä on tullut mukaan, esimerkiksi 
Raisiossa järjestettiin paikallisen yrityksen voi-
min tapahtuma, jossa kerättiin lapsille ja nuo-
rille harrastuksiin taloudellista tukea. Kerätty 
summa oli huomattava ja moni lapsi Raisiosta 
pystyy harrastamaan tämän avulla. Yksi yritys 
järjesti hyväntekeväisyyshuutokaupan Hopen 
hyväksi ja halusi tuoton käytettäväksi las-
ten uimakouluihin. Uimakoulut toteutetaan 
kevään 2019 aikana.

Teimme yhteistyötä Varsinais-Suomen Las-
tensuojelujärjestöt ry:n kanssa sekä muiden 
auttavien tahojen kanssa (esimerkiksi Pelasta-
kaa Lapset ry, joka järjestää monikulttuurisia 
leirejä maahanmuuttajille). Yhteistyötä perhei-

den auttamiseksi tehdään myös seurakunnan 
ja kuntien sosiaalitoimen kanssa.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Paikallinen viestintätoimisto jatkoi edelleen 
yhteistyötä kanssamme. He tekivät lehdistölle 
ja medialle tiedotteita sekä laativat mainok-
sia kampanjoistamme sosiaaliseen mediaan. 
Tämän yhteistyön johdosta olemme saaneet 
medianäkyvyyttä erittäin paljon muun muassa 
tv:ssä, radiohaastatteluissa sekä myös kaikissa 
Turun alueen lehdissä. Yhteistyö on osoit-
tautunut erittäin hyväksi, sillä lisääntynyt 
näkyvyys on tuonut uusia yhteistyötahoja sekä 
uusia tukijoita. Turun Hopella on oma Face-
book-sivu, olemme Instagramissa ja meillä on 
oma blogisivu, johon päivitetään kuukausittain 
kuulumiset.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Hope Turku toimii STEA:n, Turun kaupungin 
sekä yritysten ja yksityisten tuella. Osallis-
tuimme myös eri tapahtumiin, joiden tuotto 
ohjattiin Hopelle.

YHTEENVETO: 
Vuosi 2018 oli Vaasan toimipisteen ensimmäi-
nen täysi toimintavuosi. Toiminta oli vakiin-
tunutta, asiakasmäärät tasaisessa kasvussa ja 
vapaaehtoisia saatiin muutamia lisää mukaan 
toimintaan. Tiiminvetovastuussa tapahtui 
muutos syksyllä, kun Riikka Säntti siirtyi 
vastaamaan pelkästään yritysyhteistyöstä ja 
tiiminvetäjän vastuun jakoivat asiakastyöstä 
aikaisemmin vastannut Kristiina Brisk-Mosan-
der ja vapaaehtoisten koordinoinnista ja vies-
tinnästä vastannut Sanna Bondas.

Lahjoittajat ovat löytäneet hyvin toimitilamme 
ja lahjoituksia tulikin erinomaisen paljon ja 
riittävästi. Jopa sen verran paljon, että toive 
isommasta toimitilasta heräsi ja muita tiloja 
alettiin hiljalleen kartoittaa. Myös yritysten 
kiinnostus kasvoi edelleen ja saimme sekä 
harrastustoimintaan että muuhun toimintaan 
hienosti varoja ja lahjoituksia.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vaasassa kaikki tehdään vapaaehtoisvoimin. 
Meillä on tiimejä tai vastuuhenkilöitä, jotka 
vastaavat tietystä osa-alueesta. Vastuut 
liittyvät asiakasperheisiin, yritysyhteistyöhön, 
harrastustoimintaan, viestintään, vapaaeh-
toisten koordinointiin, toimitilan siivoukseen 
ja lahjoitusten vastaanottoon. Vapaaehtoiset 
saavat itse päättää, minkä tiimin toimintoihin 
he osallistuvat ja millaisella panoksella. Tiimin-
vetäjä koordinoi tiimien toimintaa.

Alkusyksystä 2018 järjestimme uusien vapaa-
ehtoisten rekryillan, johon saapui 12 henkilöä 
paikalle. Kaikki rekryiltaan osallistuneet jäivät 
vapaaehtoisiksi, mutta aktiivijäseniä saimme 

heistä 2–3. Useimmat alussa mukaan tulleet 
ovat edelleen mukana. Suurin osa vapaaeh-
toisista on työssäkäyviä ja perheellisiä, joten 
vapaaehtoistyöhön käytettävä aika on rajal-
linen. Tiimissä on kuitenkin muutama hyvin 
aktiivinen eläkeläisvapaaehtoinen, jotka pysty-
vät myös päiväsaikaan olemaan käytettävissä.
Loppuvuodesta pidimme vapaaehtoisten virkis-
tysillan, jolloin kävimme syömässä 10 vapaaeh-
toisen voimin.

Vuodenvaihteessa lähetettiin kaikille vapaa-
ehtoisille kysely, jossa toivottiin palautetta 
kuluneesta vuodesta sekä kehitysehdotuksia 
tulevaa ajatellen ja hieman ajatuksia siitä, miten 
kukin haluaa tai aikoo vuoden 2019 toimintaan 
osallistua. Vastauksia tuli suhteellisen vähän, 
mutta saimme sieltä muutaman erinomaisen 
ehdotuksen, jotka tullaan ottamaan käyttöön. 
Meillä oli myös Elisan kanssa yhteistyötä; 
heidän työntekijänsä tekivät pari päivää vapaa-
ehtoistyötä toimitiloillamme lajitellen lahjoi-
tuksia, täyttäen hyllyjä ja siistien toimitilaa/
varastoa.

AVUSTUSTYÖ
1. Tavaralahjoitukset
Lahjoitukset saatiin pääasiassa yksityishen-
kilöiltä. Lahjoitusten vastaanottoajaksi on 
vakiintunut kerta per viikko (keskiviikko), 
mutta loppuvuodesta aloimme miettiä, josko 
siirtyisimme hieman harvempaan. Jätekeskus 
Stormossenin kanssa aloitimme yhteistyön; 
haemme hyötykäyttöasemilta käyttökelpoisen 
tavaran meille jakoon. Yhteistyömme Afrikka- 
keräyksen suhteen jatkui onnistuneesti eli 
vaate, joka ei meiltä päässyt jatkoon, voitiin 
kuitenkin yhteyshenkilömme kautta viedä 
Gambian seudulle kyliin.

Vaasa – Toiminta vakiintui

Tiiminvetäjä: Riikka Säntti ja Kristiina 
Brisk-Mosander 10/2018 lähtien

Vapaaehtoisia 50
Avustuksia sai 137 perhettä, joissa 
yhteensä 349 lasta
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Kysely lähetettiin sähköpostitse 152 henkilölle ja vastauksia saatiin 77 kpl. Vastaus-
prosentti 50 %. 

Mitä organisaatiota edustat? Sosiaalitoimi 71 %     Terveydenhuolto 0 %      
Neuvola 4 %      Koulu 1 %     Järjestö 6 %     Muu, mikä? 17 % 

Kuinka hyvin tunnet Hopen toimintaa? Hyvin 44 %     Kohtalaisesti 56 %      
Huonosti/Ei ollenkaan 0 % 

Väittämät, joissa asteikko 1-4 (4 = Täysin samaa mieltä) 
Hopen toiminta on tarpeellista valtakunnallisesti 3,9     

Hopen toiminta on tarpeellista alueellanne 3,9  
Hopen toiminta näyttäytyy selkeänä 3,1  
Tiedotus ja yhteydenpito Hopen suunnalta on riittävää. 3,0 
Hopen toiminnalle on tarvetta alueellanne myös jatkossa. 3,9 
Yhteistyömme Hopen kanssa toimii hyvin. 3,5 

Syitä miksi olen ohjannut asiakkaita Hopen avun piiriin? -Vähävaraisuus ja 
taloudelliset ongelmat, lapsiperheiden moninaiset tarpeet, pakolaistaustaisuus ja 
verkostojen puute sekä-perheen lapsille mahdollistuisi erilaiset elämykset ja vapaa-
ajan toiminnot -

KYSELY ASIAKASOHJAUSTA TEKEVILLE TAHOILLE

Asiakasperheiden osalta terävöitettiin hieman 
käyttösääntöjä liittyen muun muassa kieleen 
(palvellaan pelkästään suomeksi, mahdollisesti 
myös ruotsiksi) ja ajanvarauksiin (vanhoja 
asiakasperheitä 30 minuutin välein). Per-
heitä otettiin vastaan pääsääntöisesti 2 kertaa 
viikossa.

2. Harrastustuki
Harrastustoiminnan tukeminen toimi hyvin 
vuonna 2018. Lahjoitusten avulla olemme 
tukeneet 16 lasta heidän harrastuksissaan.

3. Vapaa-ajan elämykset
Saimme Vaasan Sportilta lippuja jääkiekko-ot-
teluihin. Lisäksi saimme muutamia konsertti-, 
huvipuisto- ja teatterilippuja. Näitä tarjottiin 
kaikille asiakkaille, ja jos halukkaita oli enem-
män kuin lippuja, ne arvottiin. Kesällä järjes-
timme matkan huvipuisto PowerParkiin sekä 
Aava Kertun kotitilalle, joista ensimmäinen oli 
erityisen suosittu. Syksyllä järjestimme per-
heen pienemmille päivän HopLopissa tarjoten 
sisäänpääsyn.

4. Kampanjat
Osallistuimme Toivon päivään, reppukam-
panjaan, Luhdan takkikeräykseen, Peliviikon 
keräykseen ja joulupussikeräykseen.

SIDOSRYHMÄT
Yrityksiltä ja yhdistyksiltä saimme tänäkin 
vuonna hienosti tavara-, raha- ja elämyslahjoja: 

esimerkiksi Sunstation-kampaamo lahjoitti 
lasten hiustenleikkaukseen lahjakortteja, SB 
Vaasa HopLopiin iltapäivätoimintaan liittyviä 
lahjakortteja (kymppikortti), Scandic lahjoitti 
asiakasperheillemme joululounaita, paikalliset 
kuntokeskukset keräsivät joulupusseihin lah-
joituksia toimipisteissään, Elisa järjesti perheil-
lemme joulukalenterikeräyksen ja VPS Black 
Fridayn yhteydessä kampanjan kausikortteihin 
liittyen (keräystuloksena 50 kausikorttia vuo-
delle 2019).

Julkisen sektorin kanssa yhteistyötä oli lähinnä 
asiakkaiden suhteen. Sosiaalitoimen ja Vamian 
kielikoulutuksen / valmentavan koulutuksen 
kautta meille ohjautui useita asiakasperheitä. 
Vapaaehtoisissamme on henkilöitä, joilla on 
työn tai muun vapaaehtoistyön kautta suhteita 
julkiseen sektoriin sekä muihin järjestöihin, 
joten sanaa saatiin kiertämään. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Pääviestintäkanavamme on Facebook, jota on 
pyritty viikoittain päivittämään. Sivua seuraa 
lähes 1400 henkilöä. Instagram-tili on myös 
käytössä, mutta harvemmin. Tilillä on 350 
seuraajaa. 

Osallistuimme myös muiden järjestämiin 
tapahtumiin, kuten lasten lomariehaan kesällä 
ja Vaasa mitä kuuluu -tapahtumaan, jossa 
muun muassa esiteltiin vapaaehtoistoimintaa 
kaupungissa.

KYSELY LAHJOITTAJILLE

KYSELY ASIAKKAILLE

KYSELY VAPAAEHTOISILLE

Kysely jaettiin Facebookissa 7.6., se oli avoinna kaksi viikkoa ja vastauksia saatiin 
703 kpl. 

Vastanneista 93 % oli lahjoittanut tavaroita, 9 % rahaa ja 12 % jotakin muuta.

Kuinka hyvin tunnet Hopen toimintaa?  
Hyvin 22,5 %   Kohtalaisesti 71 %   Huonosti 6,6 %  En lainkaan 0,1 % 

Montako kertaa olet tehnyt lahjoituksen Hopelle?  
Kerran 15 %    2–5 kertaa 59 %    5–10 kertaa 18 %   Useammin kuin 10 kertaa 8 % 

Mikä motivoi ryhtymään lahjoittajaksi? Halu auttaa paikallisesti, paikallisuus,  
suora auttaminen, ei välikäsiä, tavallisuus, vapaaehtoistoiminta, sitoutumattomuus 
ja luotettavuus 

Millaisia ajatuksia tai tunteita lahjoittaminen herätti? Kiitollisuus, tyytyväisyys, 
helpotus, ilo, hyvä mieli ja liikutus.   
 
”Lämpimiä ajatuksia vähävaraisia perheitä kohtaan.” 

Kysely lähetettiin sähköpostitse 555 henkilölle ja vastauksia saatiin 206 kpl. 
Vastausprosentti oli 37 % .

Kuinka kauan olet toiminut vapaaehtoisena Hopessa? 
Alle vuoden 25 %     1–2 vuotta 38 %     3–5 vuotta 27 %     yli 5 vuotta 10 % - 

Mikä sai sinut kiinnostumaan Hopen vapaaehtoistyöstä? Auttamisenhalu, 
vähävaraisten perheiden avuntarve, lasten hyvinvointi, suora apu ilman välikäsiä, 
paikallisuus, konkreettisuus, vaikuttavuus ja läpinäkyvyys, kierrätysideologia ja 
mahdollisuus auttaa silloin, kun se itselle sopii.

Teen vapaaehtoistyötä Hopessa:  Säännöllisesti, useamman kerran kuukaudessa 51 %,    
 melko säännöllisesti/noin kerran kuukaudessa 18 % ja satunnaisesti 31 %. 

Vapaaehtoisena toimiminen, asteikko 1-4 (4 = Täysin samaa mieltä) 
a. Vapaaehtoisena toimiminen on ollut mielekästä. painotettu keskiarvo 3,7
b. Tiimin yhteistyö on sujunut hyvin. painotettu keskiarvo 3,3 
c. Koen, että vapaaehtoistyötäni arvostetaan. painotettu keskiarvo 3,5 

"Kolleegoita ollaan vapaaehtoisina, samalla viivalla kaikki. Yhteen 
hiileen puhaltamista, auttamista.”

Miten koet Hopen avun hyödyttävän asiakasta? Konkreettinen apu lisää arjessa 
selviytymistä, eriarvoisuuden väheneminen, lapsille mahdollisuus harrastaa ja rahaa 
jää esimerkiksi ruokaan. Tunnetaso/henkinen helpotus: voimauttaa, tunne että 
välitetään, voivat tuntea itsensä hyväksytyiksi ja tasavertaisiksi. Iloa arkeen ja uskoa 
tulevaan. Vähentää stressiä. 

Kysely lähetettiin sähköpostitse 2816 henkilölle ja vastauksia saatiin 1471 kpl. 
Vastausprosentti oli 52 %. 

44 % oli kuullut Hopesta tuttavalta, 21 % sosiaalitoimesta tai vastaavasta 

Olen käyttänyt Hopen palveluita: 1 kertaa 13 %,  2–4 kertaa,  42 % 5–10 kertaa 
31 % ja yli 10kertaa 14 %. Toiminta erinomaista tai hyvää 97 % mielestä

Mikä sai hakeutumaan palveluiden piiriin? 
1. Vähävaraisuus, tiukka taloudellinen tilanne, rahat/tuet ei riitä 
2. Ongelmien kasaantuminen (kotihoidontuki, sairastelu, yksinhuoltajuus) 

3. Lapsen tarpeet 
4. Toivottomuus, epätoivo 

”Muutto toiselle paikkakunnalle 0€ taskussa. Vain vaatteet mitä 
päällä, ei muuta ollut. Ainut mistä sain apua oli HOPE, josta 
olemme kiitollisia AINA” 

Kerro omin sanoin, mitä olet/mitä perheesi on saanut Hopelta 
1. Konkreettista apua perustarpeisiin 2. Tekemistä lapselle, yhteistä tekemistä 
perheen kanssa, lapsi ei muutoin olisi voinut harrastaa mitään, harrastus on voinut 
jatkua 3. Juttuseuraa, vertaistukea, kannustusta  4. Positiivisia tunteita

Poimintoja valtakunnallisen kyselyn 2018 tuloksista
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”Olemme saaneet kokemuksen, että 
meistä välitetään, ihmisen ei tarvitse 
olla taloudellisesti valtavan tuottava 

yhteiskunnan jäsen ollakseen tärkeä.”

”Raha-ahdingossa tunteet kiristyy 
perheen sisällä, mutta koin selvästi 
että kun lähdin hakemaan apua ja 

puhuin siitä perheelleni ja tsemppasin 
niin aloimme kovasti taas lähentyä.”

”Ilman Hopen Toivon päivää 
lapseni ei olisi saanut itselleen 

apua vaatteisiin. Olisi 
todennäköisesti masentunut 

vielä enempi ja sulkeutunut koko 
kesäksi omaan huoneeseensa.”

”Lapsille vaikuttaa olevan 
tärkeää, että he saavat 

samanlaisia kokemuksia kuin 
muutkin lapset.”

Asiakasperheiden palautteita
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