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Hope toimii yhdessä yhteiseksi
hyväksi, jotta lapsilla olisi
Suomessa tasa-arvoisemmat
mahdollisuudet hyvään arkeen.

VUOSIKERTOMUS 2019

3

SISÄLLYS
1 YLEISTÄ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot
Henkilöstö
Hallitus ja kokoukset
Jäsenasiat
Talous
Toimitilat
Vuositavoitteet ja niiden toteutuminen

2 YHTEISTYÖ
2.1 Järjestöyhteistyö
2.2 Yhteistyö kuntasektorin kanssa
2.3 Valtakunnallinen yritysyhteistyö
2.4 Muut kampanjat ja tapahtumat

4
7
7
7
7
8
9
9

10
10
11
11
12

3 VARAINHANKINTA, VIESTINTÄ JA
MARKKINOINTI
14
3.1 Varainhankinta
3.2 Media
3.3 Viestintä ja markkinointi

4 AVUSTUSTOIMINTA PERUSTUU
VAPAAEHTOISUUTEEN
Vapaaehtoistoiminnan innostava ohjaaminen
Harrastustukea myönnettiin jälleen aiempaa enemmän
Hyvinkää-Riihimäki – pulkkailua ja laskettelua
Hämeenlinna – Onnistunut vuosi
Joensuu – Muutto uusiin tiloihin
Jyväskylä – Elämyksiä ja lahjakortteja
Kajaani – Uusia toimintatapoja
Kokkola – Tukea ratsastusharrastukseen
Kouvola – Yhteistyötä kaupungin kanssa
Kuopio – Asiakasmäärät kasvoivat huimasti
Lahti – Paljon uusia yhteistyökumppaneita
Lappeenranta – Mukana paljon vapaaehtoisia
Lohja – Vakiintunut asema harrastuskentässä

15
15
16

17
18
18
19
20
21
22
24
26
28
30
32
34
36

Mikkeli – Asiakasmäärä kasvoi jälleen
Oulu – Harrastustuen saajien määrä tuplaantui
Pori – Kela-kortit käyttöön
Pääkaupunkiseutu – Muutoksia ja haasteita
Rovaniemi – Apua paikallisilta
Seinäjoki – Suuri määrä avustuskertoja
Tampere – Useita satoja tunteja vapaaehtoistyötä
Turku – Kouluruokaa perheille
Vaasa – Yhteistyötä kierrätyksen tiimoilta
Asiakasperheiden palautteita

40
42
44
46
50
52
54
56
58
60

4

VUOSIKERTOMUS 2019

VUOSIKERTOMUS 2019

APUA SAANEET
2017–2019

1 YLEISTÄ

AVUSTUKSIA SAANEIDEN
PERHEIDEN MÄÄRÄ:
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton järjestö. Toimimme 20 paikallistoimijan välityksellä
eri puolilla Suomea. Tavoitteemme on, että lapsilla olisi Suomessa
tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Jaamme vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille vaate- ja tavaralahjoituksia sekä
lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.

On upeaa, kuinka
kansalaistoiminta ja
toisten auttaminen
elää kansalaisten
teoissa ja sydämissä.

Vapaaehtoisvoimin toteutettu avustustyömme tavoitti vuonna
2019 yhteensä 8 951 vähävaraista perhettä, joissa asui 22 190
lasta ja nuorta. Avustettujen perheiden määrä kasvoi edelleen, ja
koska suurinta osaa perheistä avustimme useamman kerran vuoden
aikana ja myös useamman toimintamuotomme kautta, kohtaamisia
perheiden kanssa oli kymmeniä tuhansia. Erityisesti harrastustuen
määrä kasvoi ja tavoitti jo yli 2 000 lasta ja nuorta.
Vuosi oli Hopen taipaleen 10-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi käynnistettiin helmikuussa, jolloin julkaisimme juhlavuoden tunnuksen
ja avasimme uuden blogimme. Juhlavuosi konkretisoitui käytännön työssämme perheiden hyväksi. Tavoitimme entistä suuremman määrän perheitä ja toimintaamme osallistui aiempia vuosia
enemmän sidosryhmiä, etenkin yrityksiä. Vaikka lapsiperheköyhyyden tiimoilta ei ole millään tavoin aihetta juhlaan – päinvastoin,
yhteiskunnallinen kehitys on huolestuttavaa – on upeaa, kuinka
kansalaistoiminta ja toisten auttaminen elää kansalaisten teoissa ja
sydämissä.

Kiitämme lämpimästi jokaista vuoden varrella toiminnassamme
mukana ollutta.
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TOIMINTAMUODOT

Tavara- ja vaate
lahjoitukset

Harrastustoiminnan
tukeminen

Iloa tuottavien vapaa-ajan
elämysten mahdollistaminen

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.

1.2 Henkilöstö
ARVOT

1
2
3
4

Inhimillisyys

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

Avoimuus

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

Luotettavuus

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

Paikallinen ekologisuus

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

Vuonna 2019 yhdistyksellä oli kaksi vakituista työntekijää edellisvuoden tapaan. Toiminnanjohtajana työskenteli Eveliina Hostila ja toiminnanohjaajana Nora Virtanen.
Tampereen toimipisteessä oli vuoden aikana määräaikaisessa palkkatuetussa työsuhteessa
kaksi henkilöä. Pääkaupunkiseudulla palkkatuella työskenteli yksi henkilö. Palkkatuki oli kaikilla henkilöillä 100 prosenttia.
Yhdistyksen toiminnassa oli mukana lisäksi työkokeilijoita, työharjoittelijoita, henkilöitä
kuntouttavasta työtoiminnasta sekä yhdyskuntapalvelun suorittajia.

1.3 Hallitus ja kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin perjantaina 3.5.2019 Kutomotien toimipisteessä Helsingissä.
Kokouksessa päätettiin yhdistyksen sääntömääräisistä asioista.
Hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta.

HALLITUS VUONNA 2019:
Tiina Nummenmaa, puheenjohtaja
Hanna Ahlblad, varapuheenjohtaja
Kari Keskitalo

1.4 Jäsenasiat
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2019 oli 437, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 334.
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.
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1.5 Talous

1.6 Toimitilat

Yhdistyksen tuloslaskelma päivämäärällä 31.12.2019 osoitti ylijäämää 29 294,33 euroa.

Yhdistyksen kotiosoite oli Helsingissä (Kutomotie 6 A). Toiminnanjohtajan työpiste oli
Hämeenlinnassa, Innoparkissa.

Jaettujen tavaralahjoitusten arvo* on 4 749 840 euroa (vuonna 2018: 4 297 104 €).
Suoraan avustustyöhön käytetyt varat (tavarahankinnat, harrastustuki, arjen virkistystoiminta perheille) olivat 976 297,50 euroa (vuonna 2018: 838 047,92 € eli kasvua edellisvuoteen 16,5 %).
Autoimme lapsia ja perheitä 5, 7 miljoonan arvosta (vuonna 2018 arvo oli 5,1 miljoonaa).
Toiminnasta aiheutuvat operatiiviset kulut olivat 493 841,52 euroa
(vuonna 2018: 470 761,69 € eli kasvua edellisvuoteen 5 %). Toiminnasta
aiheutuviin operatiivisiin kuluihin saatiin julkisia avustuksia 330 497, 72
euroa (vuonna 2018: 307 491,82 € eli kasvua edellisvuoteen 7,5 %).

Autoimme lapsia ja
perheitä

5,7 miljoonan

Yhdistyksen tilitoimistona toimi Ovidoor Oy.

arvosta.

AVUSTUSTOIMINTAAN KÄYTETYT KERÄYSVARAT

2017–2019 (tavaraostot, harrastustuki, elämystoiminta)

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

1.7 Vuositavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteiksi vuodelle 2019 asetimme matalan kynnyksen avustustoiminnan säilymisen asiakaslähtöisenä, paikallistoimijoiden määrän säilymisen 20:ssä ja vapaaehtoisten määrän kasvattamisen, vapaaehtoisten tehtävänjaon paranemisen, sekä selkeän ja ennakoivan
viestinnän ja perheiden äänen esiin nostamisen.
Kaikki paikallistoimijamme jatkoivat toimintaansa, ja tiimeissä selkeytettiin
tehtävänjakoa. Suurimmassa osassa tiimejä oli vuoden lopulla kaksi tiiminvetäjää jakamassa vastuutehtävää. Tahto ylläpitää vahvaa mutta kevyttä
organisaatiota ja olla arvojemme mukaisesti tehokas väylä avun tarjoamiselle säilyi edelleen. Asiakasmäärien kasvu osoitti edelleen, että toiminnallemme on tarvetta.
Viestintää alettiin kehittää vuoden lopulla, ja konkreettiset toimenpiteet ajoittuvat vuodelle 2020. Perheiden äänen esiin nostaminen viestinnässä jäi tavoitteesta
resurssivajeen vuoksi.
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9

VÄYLÄ AVUN TARJOAMISELLE
SÄILYIVÄT.

Asiakasmäärien kasvu
osoitti edelleen, että
toiminnallemme
on tarvetta.

VUOSIKERTOMUS 2019

2.2 Yhteistyö kuntasektorin kanssa
Paikallistoimijat saivat kaupungeilta yleisavustuksia ja kohdennettuja avustuksia
vuokrakuluihin ja retkitoimintaan. Käytänteet ja summat vaihtelivat kaupungeittain. Hyvinkäällä ja Lahdessa oli käytössä yksityiseltä/yritykseltä käyttöön
saadut kuluttomat tilat. Hämeenlinnan, Mikkelin, Jyväskylän, Kajaanin, Kokkolan, Kouvolan, Kuopion, Lohjan, Seinäjoen, Tampereen, Turun, Helsingin,
Espoon ja Vantaan kaupungit myönsivät avustuksia tilavuokriin. Lappeenrannan kaupungin avustus kohdentui suoraan avustustyöhön. Tampereella ja Mikkelissä jatkuivat kaupungin kanssa solmitut kumppanuussopimukset.
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 viestintään ja taloushallintoon sekä suoraa rahallista tukea toiminnallemme.
Tallink Siljan lahjoituksen avulla tuettiin vuoden aikana satojen lasten arjen virkistystoimintaa ja harrastuksia ympäri Suomea. Esimerkiksi 200 lasta nuorta
pääsi elokuviin yhdenvertaisina kavereidensa kanssa, 96 lasta riemuitsi liikunnasta sisäliikuntapuistoissa ja 60 lasta sai urheiluvaatelahjakortin. Lisäksi 10
perhettä pääsi risteilylle.
Kumppanuutemme DNA:n kanssa mahdollisti säännöllisiä laitelahjoituksia erityisesti vähävaraisten perheiden nuorille ympäri Suomen. Kumppanuus tukee
digitaalista yhdenvertaisuutta.

2 YHTEISTYÖ
2.1 Järjestöyhteistyö
Hope on ollut mukana EAPN Finlandin Lapsen köyhyys -verkoston tapaamisissa. Lisäksi olimme
mukana eduskuntavaalien alla järjestetyssä Anna ääni lapselle -kampanjassa.
Toiminnanjohtaja on lisäksi käynyt pitämässä puheenvuoron Kaikille eväät elämään -verkoston
kokoontumisessa 7.5.2019
Paikallista asiakasohjausta on tehty eri lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa.

Osuuspankin kanssa toteutetussa Reppu joka selkään -keräyksessä saimme jaettavaksi 3 000 reppua koulutielle suuntaavien lasten selkään.
Finnairin kanssa jatkui edelleen Finnair Plus -pisteiden lahjoittamista koskeva yhteistyö.
Vennerin tarjoama apu perheiden kotiovelle toimitettavien ruokakassien muodossa jatkui pääkaupunkiseudulla ja laajeni myös Turkuun.
Neste ja Mantsinen pyysivät kolmea nuorta taiteilijaa maalaamaan valtava nosturi siveltimenään
toivon nuorten tasa-arvon puolesta. Zero Exclusion -hanke nosti merkittävän haasteen korkealle
antaen äänen nuorille yllättävällä ja herättävällä tavalla. Taulujen tuotto ohjattiin Hopelle nuorten
harrastamista ja opiskelua tukemaan. Voit lukea lisää taidehankkeesta Nesteen verkkosivuilta.
Kip Pääkkösen osana Zero Exclusion -kampanjaa maalaama taulu muuntui myös Linnan juhlien
puvuksi. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Roosa Pajunen juhli itsenäisyyspäivää mekossa, jonka
suunnitteli taulun pohjalta Anni Ruuth.
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2.4 Muut kampanjat ja tapahtumat
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Salibandyn MM2020 -verkoston kanssa tehty Anna mahdollisuus harrastaa -kampanja (1.8.–18.8.2019) keräsi lasten ja nuorten
harrastusvälineitä lahjoitettavaksi Hope ry:n kautta vähävaraisille
perheille. Keräyspisteinä toimivat Stadiumin ja Starkin myymälät
ympäri Suomea. Mukana oli yhteensä 42 liikettä. Lahjoituslavoja
kertyi keskimäärin yksi myymälää kohden, lisäksi saatiin 15 ylimääräistä laatikkoa harrastusvälineitä. Valtakunnallinen hyväntekeväisyyskampanja linkittyy joulukuussa 2020 Helsingissä pelattaviin
miesten salibandyn MM-kisoihin.

Hopen omaa keväistä kampanjaa, Toivon päivää (kampanja-aika
21.5.–4.6.) vietimme Nuorten unelmat -teemalla. Tässä valtakunnallisessa kampanjassa kysyimme asiakasperheiden nuorilta heidän toiveitaan ja unelmiaan. Lahjoittajien avulla toteutimme satojen nuoren
toiveita. Toiveita oli laidasta laitaan: hygieniatuotteista vaatteisiin,
harrastuksiin ja ammattiin valmistumiseen sekä siihen liittyvien opiskelukustannusten kattamiseen.
Peliviikolla 4.–10.11.2019 järjestettiin valtakunnallinen Pelit kiertoon
-kampanja yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin
sekä paikallisten kirjastojen kanssa. Keräystuottona saimme jaettavaksi tuhansia lauta- ja konsolipelejä.
Suomen suosituin näkkileipä, Vaasan Koulunäkki, keräsi Syö näkkäriä
ja anna lapselle harrastus -kampanjallaan 50 000 euroa vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan tukemiseen. Kampanja näkyi monimediallisesti katukuvassa, printtimainonnassa
sekä Koulunäkki Klassikko -kampanjapakkauksissa. Rahalahjoituksen lisäksi Koulunäkki kannusti
vuoden kestävässä kampanjassaan kuluttajia vaate- ja tavaralahjoituksiin.
Mustin ja Mirrin kesä- ja joulukampanjoiden avulla saimme satojen asiakasperheiden tärkeille
lemmikeille ruokaa ja muita lemmikin hoitoon tarvittavia tarvikkeita. Halusimme myös kampanjassa painottaa, että jokaisessa perheessä lemmikki on kunniajäsen varallisuudesta riippumatta, ja
silloin kun elämässä on huolia, lohduttavan kuonon merkitys korostuu entisestään.
Jungle Juice Bar järjesti keväällä #realtrainingcamp -kampanjan, jossa jokaisesta myydystä juomasta lahjoitettiin 1 euro Hopelle. Kampanjan keulakuvina olivat Martina Aitolehti ja Nanna
Karalahti.
16.7.2019 Hämeenlinnassa keikkaillut Metallica teki Hopelle 55 000 euron lahjoituksen. Lahjoituksen avulla tuetaan jopa 200 lapsen harrastamista. Lahjoituksesta uutisoitiin laajalti valtamedioissa.

Vuodesta 1981 maailmaa kiertänyt Metallica
halusi perehtyä Hopen toimintaan ja auttaa
kanssamme vähävaraisia lapsiperheitä
Suomessa.

Ravintolaketju Ihku lahjoitti jokaisesta Jokereiden kotijäällä tekemästä maalista 50 euroa Hopelle vähävaraisten sekä kriisin kohdanneiden perheiden lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen.
Kauden 2018–2019 lahjoitussummaksi kertyi 5 600 euroa, ja
kampanja sai jatkoa myös vuonna 2019 alkaneella uudella kaudella.

Markkinointi- ja designtoimisto Buorre lahjoitti
30 000 euron arvosta työtä käytännön viestintään
Hope Ry:lle. Pro bono-ohjelmat ovat äärimmäisen
tärkeitä vapaaehtoisvoimin toimiville yhdistyksille.

Olimme mukana nyt jo kolmannen kerran järjestetyssä joulun
hauskimmassa kiertotalousteossa, Kinkkutempussa, jossa kinkun
ja muiden jouluherkkujen paistorasvat kierrätettiin uusiutuvaksi
polttoaineeksi. Kampanjaorganisaatio tekee vuoden 2019 osalta
rahalahjoituksen Hopelle.
Nesteen parhaan pesun ostoista lahjoitettiin huhtikuun ajan 1 euro/
pesu kaikilla Neste- ja Neste K -pesuasemilla. Lahjoitussumma
kohosi yli 27 000 euron.
Hartwall Jaffan joulutervehdys-kampanja ilahdutti joulun alla.
Oman tervehdyksen sai tehdä Jaffalle luodun interaktiivisen
some-filtterin avulla. Jokaisesta jaetusta tervehdyksestä tehtiin
Hopelle rahalahjoitus ja potti kohosi lopulta 20 000 euroon.
Summalla tuetaan lasten musiikkiharrastuksia ja -elämyksiä.

Joulukampanjoidemme avulla yli kymmenen
tuhatta lasta sai jouluna toivomansa joulupaketin.

Tallink Siljan ja Hopen yhteistyö
alkoi vuonna 2017, kun Tallink halusi
antaa 100-vuotiaalle Suomelle
lahjaksi 50 000 euroa lasten ja
nuorten harrastustoiminnan tukemiseen Hopen kautta. Yhteistyö
on jatkunut ja Tallink on rahalahjoitusten lisäksi järjestänyt henkilökunnalle vaate- ja tavarakeräyksiä,
viettänyt vastuullisuusiltapäiviä
Hopen varastolla, kerännyt joululahjoja ja järjestänyt vähävaraisille
perheille irtiottoja arjesta risteilyjen
muodossa.
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3.1 Varainhankinta
Rahankeräysluvan alaisina keräyskanavina käytössä olivat virtuaaliset keräyslippaat sekä
suora tilisiirto. Rahanlahjoitusmahdollisuuksista tiedotettiin kotisivuillamme. Käteislippaat poistimme käytöstä ja korvasimme ne MobilePay-lahjoitusmahdollisuudella.
Vuoden aikana saatiin merkkipäivälahjoituksia ja yksittäisiä lahjoituksia yksityishenkilöitä ja yrityksiltä.
Vuonna 2019 yhdistyksellä ei ollut valtakunnallista myytävää varainkeruutuotetta.

Varainhankinnan
kokonaistuotot vuonna
2019 olivat
1 108 560 € ja
kulut 1 860 €.

Paikallistasolla kerätyt varat olivat kyseisen paikallistoimijan käytettävissä.
Varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2019 oli 1 108 560,16 euroa ja kulut 1 860,91
euroa (ohjelmistokuluja).

3.2 Media
Hopea koskevia uutisosumia oli vuoden aikana 215 (137 vuonna 2018).
Käytössä oli mediaseurantatyökalu Ampparit.
7-lapsisessa perheessä rahat ovat tiukalla – tyttären mieluisa joululahja sai äidinkin itkemään
Suomen MM-kisat mukaan tukemaan vähävaraisten lapsiperheiden harrastuksia – ”Yksittäinen
lapsi voi olla maailman onnellisin”
Suomessa keikkaillut Metallica lahjoitti 55 000 euroa vähävaraisille lapsille – "Edullisia harrastuksia haastava löytää"
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3.3 Viestintä ja markkinointi
Aktiivisena viestintäkanavana oli käytössä Facebook, jossa yleisellä sivulla oli
31.12.2019 yhteensä 21 196 tykkääjää (31.12.2018 tykkääjiä 18 363, 31.12.2017
tykkääjiä 15 931). Lisäksi jokaisella paikallistiimillä oli omat Facebook-sivunsa.
Twitterissä toimimme yhden yhteisen tilin kautta.
Pääkaupunkiseutu, Tampere, Joensuu, Kouvola, Oulu, Rovaniemi, Turku, Lappeenranta, Vaasa, Hämeenlinna, Kajaani, Mikkeli, Lahti ja Lohja olivat Instagramissa
kukin tiimi omalla tilillään. Lisäksi osalla tiimeistä oli käytössä paikallinen blogi.
LinkedIn-tili aktivoitiin syksyllä.
Verkkosivustomme toimii osoitteessa www.hopeyhdistys.fi. Sivustolla oli vuoden
aikana 641 713 katselukertaa (550 558 vuonna 2018)ja 196 907 kävijää (169 724
vuonna 2018).
Hopelle avattiin alkuvuodesta uusi blogi, jossa julkaistiin vuoden
aikana 11 blogikirjoitusta.
Hopen jäsenille lähetettiin vuoden aikana neljä valtakunnallista tiedotetta. Facebookissa toimivat tiimien sekä tiiminvetäjien suljetut keskusteluryhmät. Osalla tiimeistä oli käytössä WhatsApp-ryhmät. Intrassa oli vuoden lopulla 344
käyttäjää/kirjautunutta vapaaehtoista (edellisvuonna 321).
Markkinointi painottui verkossa tehtävään markkinointiin. Facebook-mainontaa toteutettiin muun muassa uusien
vapaaehtoisten tavoittamiseksi. Mainonta kohdistui paikallistasolle, alueen ihmisiin ikähaitarissa 18–65+.
Paikallistiimimme olivat mukana useissa paikallisissa tapahtumissa kertomassa toiminnastaan.

Facebook
21 196
tykkääjää

Hopeyhdistys.fi
641 713

katselukertaa

Twitter
790

seuraajaa

196 907
kävijää

Mikkelin toimitila mahdollistaa monenlaista yhteistyötä niin paikallisten
toimijoiden kuin vierailevien tähtienkin kanssa. Vähän Rokimpi Rekry oli
loistava esimerkki innovaatiosta vapaaehtoistyössä.

4 Avustustoiminta perustuu
vapaaehtoisuuteen
Hopen avustustyö toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät
tukivat ja kehittivät vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisten lukumäärä oli joulukuun lopulla 730
(702 vuonna 2018) henkilöä. Yhdistyksessä toimi myös kymmeniä ”pop up” -vapaaehtoisia, ja
vapaaehtoistyötä kävivät tekemässä myös yritysten vapaaehtoisporukat – muun muassa Osuuspankilta ja Tallink Siljalta – monesti osana yritysten yhteiskuntavastuuohjelmaa.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n avustus kohdistui kokonaisuudessaan vapaa–
ehtoistoiminnan organisoimiseen ja vapaaehtoisten tukemiseen.
Vuositavoitteenamme oli vapaaehtoisten määrän kasvattaminen ja vapaaehtoisten tehtävänjaon
paraneminen. Molemmat tavoitteet saavutettiin.
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Vapaaehtoistoiminnan innostava
ohjaaminen
Valtakunnallinen vapaaehtoisten tapaaminen
järjestettiin Scandic
Helsinki Aviacongressissa
18.–19.5.2019. Osallistujia oli 53. Viikonlopun ohjelma koostui
Noon-viestinnän Noora
Jokisen fasilitoimasta
viestintätyöpajasta, Tero
Ålanderin luennosta
haastaviin viestintätilanteisiin liittyen sekä Anna
Perhon puheenvuorosta.

Tiiminvetäjät kokoontuivat 5.10.2019
Tampereelle vaihtamaan kokemuksia ja
kuulemaan ajankohtaisista asioista

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

Vapaaehtoisille tarjottiin mahdollisuutta
ryhmämuotoiseen työnohjaukseen.

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

Harrastustukea
myönnettiin
2086
lapselle
TUESTA NOIN 90 %
KOHDISTUI
LIIKUNTAHARRASTUKSIIN

Vapaaehtoisille annettiin neuvontaa ja heidän kanssaan pidettiin
yhteyttä ympäri vuoden.

Intraan lisättiin kaikki toimintaa tukevat ja ohjaavat
materiaalit.

Vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksista kampanjoitiin sosiaalisessa mediassa vuoden mittaan.

Harrastustukea myönnettiin
jälleen aiempaa enemmän
Harrastustukea myönnettiin 2 086 lapselle (1 509 vuonna 2019,
kasvua 38 %). Tuesta noin 90 prosenttia kohdistui hakemusten
mukaisesti liikuntaharrastuksiin, loput kulttuuri- ja musiikkiharrastuksiin tai erilaisiin kerhoihin.
Harrastustukea myönnettiin Hopen valtakunnallisista keräysvaroista,
ja hakemuksia ohjattiin yhteistyösäätiöömme. Lisäksi paikallistiimit
jakoivat tukea harrastuksiin omista keräysvaroistaan. Tukea oli mahdollista hakea yli 6-vuotiaalle ja alle 18-vuotiaalle lapselle/nuorelle
uuden harrastuksen aloittamiseen tai olemassa olevan harrastuksen
jatkamiseen tilanteissa, joissa harrastus uhkasi loppua perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Hyvinkää-Riihimäki – pulkkailua ja laskettelua
Avustuksia sai 280 perhettä,

joissa yhteensä 647 lasta

Vuosi alkoi varastotoiminnalla sisältäen tavaran
luovuttamista ja vastaanottoa. Helmikuussa
järjestettiin laskettelukoulu ja maaliskuussa
pulkkarieha, jossa oli noin 400 osallistujaa.
Keväällä jatkettiin normaalia varastotoimintaa
ja harrastusten tukemista.
Kesäksi jaoimme satunnaisesti kesätekemisiä
perheille.
Asiakasperheitä oli 8 enemmän kuin edellisenä
vuonna, ja lapsia 43 edellisvuotta enemmän.

Vapaaehtoisia 7
Tiiminvetäjä: Peter Mustonen
Pystyimme kuitenkin pitämään kiinni siitä, ettei
konkreettisen avun saaminen venynyt yli kahteen viikkoon.
Joulukampanja oli menestys, ja mukana oli
paljon uusia yrityksiä ja yhteistyökumppaneita.
Muita tapahtumia/kampanjoita olivat muun
muassa kesäkamppis, reppukamppis, IB-linjalaisten keräys sekä muutaman yrityksen järjestämät hyväntekeväisyyskampanjat. Vuosi 2019
alkoi muuttamalla uusiin, hieman isompiin tiloihin. Uudet tilat mahdollistivat sen, että perheet
pääsivät itse keräämään vaateavustuksensa.
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Hämeenlinna – Onnistunut vuosi
Avustuksia sai 340 perhettä,
joissa yhteensä 768 lasta

Asiakasperheiden avun tarve kasvoi edelleen, ja
kaikille pystyttiin tarjoamaan apua jollakin tavalla.
Jouluapukeräys onnistui yli odotusten. Myös
näkyvyyden kannalta vuosi oli onnistunut ja
saimme useita uusia yhteistyökumppaneita.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoiset toimivat lahjoitusten vastaanotossa ja neuvoivat asiakkaita sähköpostitse,
puhelimitse sekä paikan päällä varastollamme.
Saimme joukkoon mukaan runsaasti uusia innokkaita vapaaehtoisia.

AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Lahjoituksia saatiin pääosin yksityishenkilöiltä.
Ilahduttavasti yrityksiäkin saatiin mukaan
keräämään lahjoituksia ja osallistumaan toimintaamme.
Parolan Kotipizza, Kaurialan Kotipizza, ja lastenvaateliike Viola&Max toimivat myös lahjoitusten
vastaanottopaikkoina.
Harrastustuki
Harrastustukea sai 84 lasta. Eniten tuettiin
jalkapallon ja jääkiekon harrastamista. Erilaiset
musiikkiharrastukset olivat myös tänä vuonna
suosittuja.

Vapaaehtoisia 62
Tiiminvetäjä: Kati Sipilä

SIDOSRYHMÄT
Yhteistyötä on tehty paikallisten yritysten ja
yhteisöjen sekä viranomaistahojen kanssa.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Medianäkyvyys oli kohtuullinen. Yle nosti toimintaamme esille useaan otteeseen ja olimme
esillä myös lehdissä.
Facebook-sivullamme oli vuoden lopussa 2 950
tykkääjää.
Resurssien salliessa olimme erilaisissa tapahtumissa jakamassa materiaalia, muun muassa
Elomessuilla, Mamimessuilla ja Joulumarkkinoilla.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varat koostuivat avustuksista ja lahjoituksista.
Avustuksia saatiin STEA:lta ja Hämeenlinnan
kaupungilta. Lahjoituksia tekivät sekä yritykset
että yksityishenkilöt.
Varainhankinnassa hyödynnettiin sosiaalista
mediaa. Teimme toimintamme tutuksi myös
muissa yhteyksissä.

Vapaa-ajan elämykset
Kesälomaksi ostettiin lippuja Särkänniemeen
ja Puuhamaahan. Lahjoituksena saatiin lippuja
erilaisiin tapahtumiin, muun muassa Hämeen
keskiaikafestivaaleille ja Waltteri Torikan joulukonserttiin.
Lahjoitusvaroin on lisäksi ostettu lippuja uimahalliin sekä elokuviin.

Hopen vapaaehtoiset Saija Silvennoinen ja Jukkapekka Tiainen
päivystivät Hope Hämeenlinnan pisteellä Elomessuilla.

Joensuu – Muutto uusiin tiloihin
Avustuksia sai 263 perhettä,
joissa yhteensä 692 lasta

Vapaaehtoisia 20
Tiiminvetäjä: Sanna Saastamoinen ja
Tiina Saarelainen

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Muutama uusi vapaaehtoinen tuli toimintaan
mukaan, mutta useita jäi toiminnasta pois.
Aktiivisten määrä vaihteli, ja suurin osa töistä
kasaantui 5–6 aktiiville sekä tiiminvetäjille.
Tiiminvetäjä Sanna Saastamoisella oli päävastuu sähköpostista, asiakasrekisteristä, kontaktoinnista sekä budjetoinnista. Tiiminvetäjä Tiina
Saarelaisen vastuulla olivat juoksevat asiat.
Perheiden vastaanottoajat olivat pääsääntöisesti
keskiviikkoisin. Päivystyksissä oli aina kolme
henkilöä paikan päällä. Jos vapaaehtoisia oli paikalla enemmän, lahjoituksia lajiteltiin ja hyllytettiin samalla. Lahjoituksia vastaanotettiin kahden
viikon välein lauantaisin. Lajittelutalkoita pidettiin tarpeen mukaan, pääasiassa viikonloppuisin.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Lahjoitukset saatiin pääosin yksityisiltä lahjoittajilta esimerkiksi vaatteiden, kenkien, lelujen,
pelien ja kodintavaran muodossa. Perheet saivat
itse kerätä avustuskassinsa. Avustusta sai hakea
kaksi kertaa vuodessa, lisäksi perheiden oli mahdollista osallistua tapahtumiin, saada lippuja ja
jouluapua.

“Hopen toiminta on vienyt meidät mukaansa kokonaan ja
toiminnasta on tullut tärkeä ja rakas harrastus. Hopen arvot ovat
lähellä molempien sydäntä ja lasten nauru ja ilo palkitsee ja antaa
voimia jatkaa vapaaehtoistyötä” kertoo Tiina Saarelainen ja Sanna
Saastamoinen.

SIDOSRYHMÄT
Yhteistyötä tehtiin pääasiassa paikallisten yritysten kanssa.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Harrastustuki
Harrastustukea myönnettiin 16 perheeseen
yhteensä 28 lapselle.

Omilla Facebook-sivuilla oli 2 827 tykkääjää
vuoden lopussa. Facebook-ilmoittelusta vastasi
vapaaehtoinen Maria sekä tiiminvetäjä Sanna.

Vapaa-ajan elämykset
Tarjosimme perheille elämyksiä elokuvalippujen,
uimalippujen, keilauksen sekä tivoli-, HopLopja Superpark-lippujen muodossa.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
STEA:n avustus kattoi vuokrakulut kokonaan.
Muut varat kertyivät yritysten ja yksityisten
lahjoituksista.
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toiveita yhdessä paikallisten yritysten ja yksityisten lahjoittajien kanssa.
Kesällä toteutettiin koulureppukeräys Keski-
Suomen Osuuspankin kanssa. Keräys tuotti
taas huimat yli 400 uutta koulureppua ja koulutarvikkeita jaettavaksi koululaisille.
Keski-Suomen Lähitapiola lahjoitti Jyväskylän
Hopelle 30 000 euroa vähävaraisten perheiden joulutarpeisiin. Summalla ostettiin lahjakortteja, jotka jaettiin perheen koon mukaan
100–200 euron lahjakortteina. Joulun keräyk
siin osallistui suuri määrä paikallisia yrityksiä,
jotka lahjottivat muun muassa vaate- ja urheiluliikkeiden lahjakortteja, kahvila- ja elokuvalahjakortteja sekä hygieniatarvikkeita. Lisäksi
järjestimme K-Citymarket Palokan kanssa jo
neljättä kertaa joulukassikeräyksen, jossa 52
perheelle lahjoitettiin jouluruuat.

Jyväskylä – Elämyksiä ja lahjakortteja
Avustettuja perheitä 295,
joissa yhteensä 688 lasta

Hope Jyväskylän toiminta jatkui samassa
maksullisessa varastotilassa kuin edellisvuonna.
Asunto-osakeyhtiössä, jonka tiloissa varasto
sijaitsee, aloitettiin putkiremontti joulukuussa
2019. Toimintaa ei kuitenkaan jouduttu keskeyttämään.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Varastolla käynnistettiin tammikuun toisella
viikolla viikoittaiset päivystysvuorot joka maanantai ja keskiviikko. Kyseisillä viikkovuoroilla
2–3 Hopen edustajaa hoitavat viikon aikana
tulleet avunpyynnöt sekä luovuttavat jo valmiita paketteja, hyllyttävät lahjoituksia, veivät

Vapaaehtoisia 36
Tiiminvetäjät: Tiina Luoto-Mäenpää
ja Tiina Keisanen
kierrätykseen menevää tavaraa ja siistivät
varastoa. Toiminta pyöri täysin vapaaehtoisvoimin.
AVUSTUSTYÖ
Tapahtumat ja keräykset
Yritykset lahjoittivat meille elämyksiä, tavaraa,
lahjakortteja ja rahaa. Yritysyhteistyön avulla
pystimme tarjoamaan 1 100 elämystä tai lahjakorttia avunsaajillemme.
Huhti–kesäkuussa osallistuimme valtakunnalliseen Toivon päivän kampanjaan, jossa toteutettiin alueen vähävaraisten perheiden nuorten

Vapaaehtoisemme virkistyivät vuoden aikana
kaksi kertaa. Kesällä rentouduimme Perttulan
tilalla joogaten ja saunoen, talvella vietimme
virkistyspäivän saunoen Majakosken juhlatilalla.
Lisäksi vuoden aikana pidettiin kaksi tiimipalaveria ja useita hyllytystalkoita. Toivon päivänä
tiimi äänesti Keskimaan Hopen vuoden toivoksi.
Tavaralahjoitukset
Olemme vastaanottaneet sekä jakaneet vuoden aikana:
• vaatteita ja kenkiä
• urheiluvälineitä
• huonekaluja ja kodintarvikkeita
• vauvanhoitotarvikkeita
• lahjakortteja ja joululahjoja
• leluja, pelejä ja kirjoja
• joululahjojen paketointitarvikkeita
• hyllyjä ja ripustimia varastollemme

Lahjoitusvirta on kasvanut entisestään vuodesta 2018. Joulun aikaan lahjoitusten määrä
kasvoi niin suureksi, että kaikkia lahjoituksia ei
pystytty harmiksemme enää vastaanottamaan.
Autoimme jouluna yli 550 lasta.
Vapaa-ajan elämykset
Hope sai yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoittamina vapaalippuja Laajavuoren Seikkailu-

puistoon, Superparkkiin, Mysteerihuoneeseen,
Hop Loppiin, AaltoAlvariin, Laajavuoreen ja
elokuviin sekä lahjakortteja vaateliikkeisiin ja
kahviloihin. Lisäksi JJK lahjoitti Hope-perheisiin vapaalippuja jalkapallo-otteluihin ja henkilökohtaisia vapaalippuja JYP:n liigapeleihin.
Harrastustuki
Hope sai järjestettyä maksuttomia harrastepaikkoja huostaanotetuille sekä vähävaraisten
perheiden lapsille. Ilmaisilla harrastepaikoilla tai
Hopen kustantamilla paikoilla oli vuoden aikana
38 lasta.

SIDOSRYHMÄT
Teimme vuoden aikana paljon yhteistyötä
alueen yritysten, julkisen sektorin ja toisten
hyväntekeväisyysorganisaatioiden kanssa.
Yhteistyötahot
Pääosa asiakkaistamme on tullut sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden välityksellä
sekä suorina avunpyyntöinä avuntarvitsijoilta.
Lisäksi päihde- ja hoivayksikkö Aino, Ensi- ja
Turvakoti, Mobile sekä neuvolat ohjasivat
asiakkaitaan hakemaan meiltä apua. Myös
perhe- ja nuorisokotien kanssa tehtiin tiiviisti
yhteistyötä vaate- ja tavaralahjoitusten muodossa sekä mahdollistamalla harrastuksia.
Vuoden aikana varastollamme kävi ennätysmäärä yrityksiä, ryhmiä ja yhdistyksiä tekemässä vapaaehtoistyötä. Pääasiassa tämä työ
on kohdistunut lahjoitusten purkamiseen ja
lajitteluun sekä lahjoituspakettien kasaamiseen.
Muun muassa Keski-Suomen Osuuspankki,
Elisa Oyj ja JYP:n liigapelaajien vaimot auttoivat varastollamme.
Yhteistyökohteita
Päihde- ja hoivayksikkö Aino
Jyväskylän sosiaalitoimi
Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö
Lastensuojelun perhetyö
Sosiaalipäivystys
Ensi- ja Turvakoti
Kriisikeskus Mobile
Sijaisvanhemmat RY
Ruokapankki
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Kajaani – Uusia toimintatapoja
Avustuksia sai 162 perhettä, joissa

yhteensä 389 lasta

Vapaaehtoisia 25
Tiiminvetäjät: Jenna Väyrynen ja
Marjo Heinonen

Kajaanin Hope on selkeästi entistä tunnetumpi, mikä lisäsi apua hakevien perheiden
määrää. Vapaaehtoisten määrä suhteutettuna avuntarpeeseen oli liian pieni. Aktiivisten
vapaaehtoisten määrä oli hyvin rajallinen ja
työtä on ollut paljon. Rahallisesti tilanteemme
oli hyvä läpi vuoden. Paikallisesti toiminnan
sisällä tapahtui paljon muutoksia ja moni asia
haki paikkaansa. Löysimme toimivia ja meille
hyvin sopivia toimintatapoja sekä pyrimme
jakamaan vastuuta.

Pidämme asiakkaille säännöllisesti avoimia ovia,
jolloin perheet saavat tulla käymään toimipisteellä valitsemassa esimerkiksi tarpeisiinsa
sopivia vaatteita. Lisäksi olemme antaneet
asiakkaille yksittäisiä aikoja tarpeen mukaan.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vapaa-ajan elämykset
Jaoimme perheille lippuja muun muassa uimahalliin, elokuviin, keilaamaan, Pakohuoneeseen
ja Superparkkiin sekä lahjakortteja Hesburgeriin, Scanburgeriin ja kahviloihin.

Vapaaehtoiset tekivät vuoden aikana monenlaisia tehtäviä. He vastaanottivat asiakkaita ja
lahjoituksia, lajittelivat, hoitivat some-viestintää, pitivät yllä asiakasrekisteriä, vastasivat sähköposteihin ja käsittelivät harrastustukiasioita.
Olimme mukana erilaisissa tapahtumissa
avustuksen saajina sekä kertomassa toiminnastamme. Pääasiassa toimintaan mukaan tulleet
vapaaehtoiset ottivat itse Kajaanin toimipisteeseen yhteyttä ja liittyivät mukaan toimintaan.
Keväällä 2019 oli yksi erillinen rekrytointitilaisuus. Keväällä vapaaehtoisille mahdollistettiin
joogatunti, johon osa vapaaehtoisista pääsi
osallistumaan. Vapaaehtoiset olisivat kuitenkin
kaivanneet enemmän erilaista virkistäytymistä.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Lahjoituksia saatiin pääasiassa yksityisiltä
lahjoittajilta. Myös muutama yritys lahjoitti
vuoden aikana Kajaanin Hopelle vaatteita ja
hygieniatarvikkeita. Teimme kesällä reppukeräyksen sekä joulun aikaan Suut makiaksi -kampanjan, jolla keräsimme yhteistyössä paikallisten kauppojen kanssa perheille joulukarkkeja.

Harrastustuki
Harrastustukea sai 39 lasta vuonna 2019.
Tuettuja harrastuksia olivat esimerkiksi soittoharrastukset, paini, tanssi, sähly, ratsastus ja
lentopallo.

SIDOSRYHMÄT
Teemme säännöllisesti yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Näihin kuuluvat muun
muassa isot kauppaketjut, joissa saimme järjestää erilaisia keräyksiä.
Tavoitteena oli kutsua julkisen sektorin palveluissa työskenteleviä henkilöitä ja tahoja tutustumaan toimintaamme, mutta resurssipulasta
ja aikatauluista johtuen emme ehtineet näitä
järjestää. Tämä olisi tärkeä yhteistyökanava,
jotta jatkossa julkisen sektorin palveluissa työskentelevät osaisivat ohjata asiakkaita tarvittaessa meille.
Teemme yhteistyötä myös Kajaanin Hokin ja
AC Kajaanin kanssa. Kyseiset seurat järjestivät
hyväntekeväisyysotteluita, joiden kohteena oli
Kajaanin Hope.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Viestintä hoidetaan pääasiassa somekanavissa;
Facebookissa ja Instagramissa. Facebook-sivuilla
oli vuoden lopussa 1 400 tykkääjää. Somekanavien kautta pyrimme saamaan kontaktin
lahjoittajiin, uusiin apua tarvitseviin perheisiin
sekä potentiaalisiin uusiin vapaaehtoisiin. Lisäksi
kerroimme toiminnastamme muutaman kerran paikallislehdissä: Kainuun Sanomissa sekä
Koti-Kajaanissa.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Kajaanin Hopen varat koostuivat valtakunnallisista varoista sekä kaupungilta, yrityksiltä
sekä yksityisiltä henkilöiltä saaduista avustuksista. Lahjoituksia pyrimme saamaan mainonnan
avulla. Varsinaista varainhankintaa/rahakeräyksiä
ei toteutettu vuonna 2019.
Saimme rahaa myös paikallisten hyväntekeväisyystapahtumien kautta, joissa olimme avustuskohteena. Yksi oli Kajaanin Hokin hyväntekeväisyysottelu ja toinen Tanssii tavisten kanssa
-tapahtuma.
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Kokkola – Tukea ratsastusharrastukseen
Avustuksia sai 143 perhettä, joissa
yhteensä 486 lasta

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Olemme jakaneet tiimin vastuut seuraavasti:
lahjoitusten vastaanotto, projektit, perhetyö ja
verkostoituminen. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua yhdistyksen verkkosivujen kautta.
Osa avustettavista on ollut mukana muun
muassa varaston järjestelyissä.
Vapaaehtoisille pyritään pitämään tiimipalaveri
joka toinen kuukausi, jossa käydään läpi tiimin
tilanteet ja ajankohtaiset asiat. Tiimipalavereissa jokaisella kerralla on eri teema.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Lahjoitukset on saatu pääsääntöisesti yksityishenkilöiltä. Avustettavat ovat saaneet lahjoituksia tarpeen mukaan ajanvarauksella sekä
avoimien ovien aikana. Yritysten antamat tavaralahjoitukset ovat selkeästi kasvussa.
Harrastustuki
Harrastustukea sai 29 lasta, lisäksi tuimme
asiakkaita kertaluontoisesti pienemmillä
summilla. Kokkolan Ratsastajat sekä yksityiset ratsastuksenohjaajat ovat olleet suurimpia
tukijoitamme ja ovat tarjonneet useita ilmaispaikkoja. Lisäksi olemme tukeneet jalkapallo- ja
musiikkiharrastuksia, kuvataidekerhoa ja monia
muita harrastuksia.
Vapaa-ajan elämykset
Silja Linen lahjoituksena kaksi perhettä saivat elämyksen Tukholman risteilyn muodossa,
lisäksi muutama perhe pääsi Ähtärin eläinpuistoon 4H-yhdistyksen matkassa. Toteutimme
myös Kaustisen retken ja Sahan perhepäivän.

Vapaaehtoisia 18
Tiiminvetäjät: Karita Hartikainen ja Satu Ikola
08/2019 asti, Miia Karhusaari 09/2019 alkaen.

Toivon päivän kampanjan avulla 7 lasta sai elämyskokemuksen.
SIDOSRYHMÄT
Teimme yhteistyötä Kokkolan kaupungin eri
palveluiden kanssa sekä seurakunnan diakoniatyön kanssa. Tiiminvetäjä Karita Hartikainen
on ollut Kokkolan kaupungin lastensuojeluyksikön mukana muutamissa perhetapaamisissa
perheiden pyynnöstä.
Yritykset tukivat rahallisesti, ja se poiki jatkuvampaa yhteistyötä seuraavalle vuodelle.
Medirex tarjosi liikunta- ja kuntosalipalveluita
nuorten käyttöön ilmaiseksi.
Reppukeräys toteutettiin yhteistyössä Keski-
Pohjanmaan Osuuspankin kanssa.
Joululahjakeräys Toivepuu toteutettiin yhteistyössä Prisman kanssa.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin olemme
keskittäneet Hope Kokkolan Facebook-sivulle.
Lisäksi medialle on lähetetty tiedotteita, ja
saimme palstatilaa niin sanomalehtiin kuin paikallisuutisiin sekä radioon. Facebook-ryhmässä
oli vuoden lopulla 1 355 seuraajaa.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Vuokra on maksettu pääosin STEA:n ja kaupungin tuella. Yksityisten ja yritysten lahjoittamat varat keskitettiin pääsääntöisesti
harrastustoiminnan tukemiseen ja syntymäpäivälahjojen hankintaan.
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Kouvola – Yhteistyötä kaupungin kanssa
Avustuksia sai 192 perhettä, joissa

yhteensä 581 lasta

Vapaaehtoisia 15
Tiiminvetäjät: Henna Hämeenniemi ja
Tanja Lahtinen

Vuosi 2019 meni vaihtelevissa merkeissä Kouvolan tiimissä. Haasteita oli jatkuvasti vapaaehtoisten riittävyydessä, mutta olemassa olleet
vapaaehtoiset panostivat sekä varastolla toimimiseen että joululahjojen jakoviikkoon.
Tämän vuoden joululahjoihin saimme keräys
apua valtakunnallisesti Pihlajalinnalta, Ladyline/
Easyfit ketjulta sekä omasta keräyksestä
Porukkatalolla, jossa varastomme sijaitsee.
Lisäksi joulukuusia oli saatavilla Nordean konttorilla ja Anjalan nuorisokeskuksella, jossa julistettiini valtakunnallinen joulurauha lapsille ja
nuorille, puhujana oli Hopen toiminnanjohtaja
Eveliina Hostila.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoistyöt olivat päivystyksiä, varaston
järjestelyä, vaatteiden lajittelua sekä postitusta.
Osa porukasta vastasi sähköpostiin ja päivitti
Facebook-sivuja ja hoiti harrastuspäätöksiä.
Vuoden aikana järjestettiin muutama rekrytointi, joista yksi Facebook-päivityksen muodossa. Sen myötä saatiin paljon yhteydenottoja
ja uusia vapaaehtoisia tutustumaan toimintaan.
Pidimme talkoopäiviä aluksi kerrran kuussa, jolloin uusia ihmisiä kävi tutustumassa toimintaan.
Loppuvuodesta oli mahdollista tulla varastolle
työskentelemään joka keskiviikko.
AVUSTUSTYÖ
Vaate- ja tavaralahjoituksia saimme lähinnä
yksityisiltä henkilöiltä, mutta myös muutamilta
yrityksiltä. Lahjoitukset jaettiin päivystysten
yhteydessä ja lähetettiin postitse kauemmaksi.
Meidät kutsuttiin mukaan Kouvolan alueen
lapsiperheköyhyys-tiimiin, jonka palavereita
pidettiin noin kerran kuukaudessa. Jouluna
2019 teimme tiiviisti yhteistyötä Kouvolan
nuorkauppakamarin kanssa ja saimme jaettua
joululahjat kaikille asiakasperheiden lapsille.
Lahjoja jäi vielä jaettavaksi esimerkiksi syntymäpäivälahjoiksi seuraavalle vuodelle. Joululahja-päivystyksessä saimme jaettua myös muita
lahjoituksia asiakkaille. Yksityishenkilöt aktivoituivat jälleen lahjoittamaan esimerkiksi elokuvalippuja ja hygieniatarvikkeita perheillemme,
ja urheiluseurat sekä monet yritykset tukivat
toimintaamme mittavin lahjoituksin.

SIDOSRYHMÄT
Yhteistyötä teimme paikallisten yritysten, sosiaalitoimen sekä perhetyön kanssa.
Yritysyhteistyötä tehtiin muun muassa Vienon
Kammarin kanssa. Sen kohteisiin saamme kierrättää meille kelpaamatonta vaatetta.
K-market Woikantori auttoi hankkimalla ison
määrän kestokasseja perheillemme.
Yhteistyö Kouvolan kaupungin kanssa oli merkittävää. Uuden toimitilamme myötä olemme
saaneet uusia yhteistyökumppaneita valtavasti.
MLL Kouvolan mukaan kutsumana olemme
mukana Kouvolan lapsiperheköyhyyttä vastaan
taistelevassa tiimissä. Kouvolan nuorkauppakamari on ollut hyvä yhteistyökumppani myös
tässä työssä.
Varastomme sai hienoisen kohennuksen, kun
vapaaehtoiset suunnittelivat ikkunatarrat ja paikallinen Same-eYes-yritys toteutti ne.
Monet kauneushoitolat ja kampaamot lahjoittivat tuotteita ja lahjakortteja asiakkaille annettavaksi. Useat pienyritykset halusivat tukea
toimintaamme, kuten myös muutamat naisjärjestöt.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Suurin viestintäkanava oli Facebook. Blogin
pito jäi taka-alalle, sillä sitoutumista vapaaehtoisuuteen ei valitettavasti edelleenkään Kouvolasta suurissa määrin löydy. Avoimia varastotalkoita on pidetty vähintään kuukausittain,
ajoittain kerran viikossa. Joulun alla saimme
näkyvyyttä ympäri Kouvolaa ja yksityiset
ihmiset löysivät toimintamme todella hienosti.
Facebook-seuraajia oli vuoden 2019 lopussa jo
noin 2 500.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varoja kertyi yksityisten sekä yritysten lahjoituksista. Loppuvuonna saimme jälleen muutaman suuren lahjoituksen.
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Kuopio – Asiakasmäärät kasvoivat huimasti
Avustuksia sai 263 perhettä, joissa
lapsia yhteensä 670

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Asiakasmäärämme kasvoi vuonna 2019 huimasti. Olemme onnellisia siitä, että meidät on
löydetty ja että olemme pystyneet auttamaan
pohjoissavolaisia lapsiperheitä. Asiakasmäärän
kasvu edellyttää myös vapaaehtoisten määrän kasvattamista. Saimmekin vuonna 2019
toimintaamme mukaan uusia vapaaehtoisia.
Kehitimme toimintaamme yhteisin pelisäännöin ja tiimipalavereissa keskustellen. Erityisesti kiinnitimme huomiota hyvään ilmapiiriin
ja mukavaan yhdessäolemiseen.
Tehtäviä ja vastuuta jaettiin kaikille vapaaehtoisille sisäisen tiimimallimme mukaisesti. Eri
henkilöille jaettiin muun muassa asiakastyö,
viestintä, varastotyö ja harrastustukiasiat. Suurin osa vapaaehtoisistamme osallistuu asiakkaiden vastaanottoon sekä varastotyöhön.

Vapaaehtoisia 35
Tiiminvetäjät: Hanna Hakulinen ja
Sanna Taattola

Vapaa-ajan elämykset
Vapaa-ajan elämyksinä tarjosimme loma-aikoina Kalpan ja Welhojen peleihin lippuja,
lippuja sisäliikuntapuistoihin, välineitä kesäleikkeihin, lippuja Komediafestivaaleille ja lippuja
elokuviin. Kaikki tämä oli tulosta yhteistyöstämme paikallisten toimijoiden kanssa.
SIDOSRYHMÄT
Yritykset löysivät meidät entistä paremmin.
Yrityksien kautta saimme perheille yhteistä
tekemistä, iloa lomiin elämyksillä ja tukea joululahjoihin. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa
lisääntyi asiakkaiden ohjauksessa.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Osallistuimme paikallisiin tapahtumiin ja erilaisiin teemapäiviin. Tykkäyksiä Facebook-sivullamme oli vuoden lopussa 2 400 kappaletta.

AVUSTUSTYÖ

TALOUS JA VARAINHANKINTA

Tavaralahjoitukset
Saatujen lahjoituksien määrä kasvoi tasaisesti
läpi vuoden. Tavaralahjoitukset tulivat etupäässä yksityisiltä lahjoittajilta, mutta myös
yritykset tukivat toimintaamme tavaralahjoituksin. Tavaralahjoitukset jaettiin asiakkaillemme asiakasilloissa sekä kauempana asuville
asiakkaille postitse. Keskityimme avustamaan
vain lapsia ja nuoria. Jouluna kaikki perheet saivat ruokalahjakortin sekä joulumuistamisen.

Varastomme vuokrakulut katettiin Kuopion
kaupungin avustuksella ja STEA:n avustuksella.
Saimme vuoden aikana myös muutamia lahjoituksia yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

Harrastustuki
Tuimme 63 lapsen harrastusta. Lajeina olivat
laskettelu, jalkapallo, alppihiihto, pianonsoitto,
musiikki, salibandy, käsityökerho, cheerleading,
tanssi, uinti, muodostelmaluistelu ja ratsastus.

Erityisesti kiinnitimme huomiota
hyvään ilmapiiriin ja mukavaan
yhdessäolemiseen.
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Lahti – Paljon uusia yhteistyökumppaneita
Vapaaehtoisia 12
Avustuksia sai 225 perhettä, joissa

yhteensä 549 lasta

Vuosi 2019 oli edelleen muutosten aikaa.
Keskityimme perusasioihin, toiminnan vakauttamiseen ja yhdenmukaistamiseen. Suuri osa
vanhoista vapaaehtoisistamme siirtyi eläkkeelle
uusien vapaaehtoisten ottaessa ohjat.
Asiakasmäärä laski hienoisesti otettuamme
käyttöön samat käytänteet kuin moni muukin paikallistoimija. Tähän vaikutti esimerkiksi
Kela-kortin esittäminen ilmoittautumisen
yhteydessä sekä tulkin käyttö asiointiajalla.
Olemme onnistuneet mukautumaan kehittyvään ympäristöön sekä asiakaskunnan muutokseen todella hyvin. Lisäksi olemme saaneet
mukaan vuoden aikana paljon uusia yhteistyökumppaneita. Vuoden lopussa saimme tiedon
uusista toimitiloista kerrosta ylempänä ja valmistauduimme muuttoon joulukuun ajan.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Suurin osa vapaaehtoistyöstä jakautuu meillä
kahteen eri tehtävään: asiakkaiden vastaanottoon ja lahjoitusten vastaanottoon. Molempiin
riittää hyvin vapaaehtoisia. Uusia vapaaehtoisia
tuli mukaan useita vuoden aikana, mutta vain
neljä heistä jäi vakituisesti mukaan toimintaan.
Suurin osa uusista vapaaehtoisista otti meihin yhteyttä Päijät-Hämeen vapaaehtoistyön
verkoston ja vapaaehtoistyö.fi-sivuston kautta.
Emme järjestäneet erityisiä rekrytointitilaisuuksia, vaan pyysimme vapaaehtoiset juttelemaan kanssamme varastolle muutaman viikon
välein.
Kävimme virkistymässä Pajulahdessa.

Tiiminvetäjä: Iina Kivilä ja Mervi
Lindblom

AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Saimme suurimman osan lahjoituksista yksityisiltä lahjoittajilta sekä muutamista keräyksistä,
joita erilaiset yritykset ja ryhmät meille järjestivät. Saimme myös muutaman erän ihan uusia
vaatteita ja tavaroita. Jaoimme meille tulleet
lahjoitukset asiakasperheillemme, jotka saivat
käydä varastollamme ajanvarauksella noin kolmen kuukauden välein.
Harrastustuki
Tuimme vuoden 2019 aikana 17 uutta lasta
harrastuksissa. Suurin osa harrastuksista oli
jalkapalloa ja salibandya, mutta mukaan mahtui
myös ratsastajia, cheerleadereita, uimareita ja
jääkiekkoilijoita. Tukea saaneiden lasten määrä
näyttää kasvavan tasaista tahtia, kun tunnettuus alueella kasvaa.
Vapaa-ajan elämykset
Veimme 64 asiakastamme Linnanmäelle ja sen
lisäksi jaoimme lippuja muun muassa HopLopiin, elokuvateatteriin, uimahalleihin sekä
koripallo-otteluihin. Lisäksi perheitä pääsi
kauttamme teatteriin ja musiikkitapahtumiin.
Jokainen perhe sai yhden maksullisen elämyksen tänäkin vuonna.

laitoksen kanssa ja vahvistimme yhteistyötä
paikallisen sosiaalityön, erityisesti perhetyön
työntekijöiden, kanssa.
Yritykset olivat aktiivisia ja saimme toteutettua
tämän vuoden joulukampanjan yhdessä Kauppakeskus Trion kanssa. Keräys tuotti ennätysmäärän lahjoja, ja saimme jaettua jokaiselle
lapselle monta uutta lelua ja tavaraa.
Saimme myös uudet lastenvaunut, satukirjoja,
potkupukuja, t-paitoja ja astioita alueemme
aktiivisilta yrittäjiltä. Tämä yhteistyön muoto
kasvoi merkittävästi viime vuodesta.

SIDOSRYHMÄT

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Olemme tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen vapaaehtoistyön verkon jäsenyhdistysten kanssa. Meillä on oma edustaja verkoston
kokouksissa kerran kuussa. Erityisesti teimme
vuoden aikana yhteistyötä Lahden Diakonia-

Olimme esillä paikallismediassa ja sosiaalisessa
mediassa hiukan edellisvuotta enemmän. Tämä
vaikutti suoraan lahjoitusten ja uusien vapaaehtoisten määrään.

Sosiaalisessa mediassa olemme aktiivisia
lähinnä Facebookissa, joskin myös Instagram-tili on olemassa. Seuraajat jakoivat julkaisujamme ja saimme tarvitsemiamme lahjoituksia huomattavia määriä kerrallaan.
Olimme esillä Vapaaehtoistyön messuilla ja
muutamissa tapahtumissa.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme koostuvat lahjoituksista. Osan lahjoituksista saimme suoraan paikallisilta yrityksiltä, osan valtakunnallisista lahjoitusvaroista.
Koska toimimme edelleen maksuttomissa
toimitiloissa, emme saa avustusta Lahden kaupungilta. Opiskelijaryhmät toteuttivat meille
kampanjoita, joiden tuloksena saimme rahalahjoituksia.
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Lappeenranta – Mukana paljon vapaaehtoisia
Avustuksia sai 226perhettä, joissa

yhteensä 490 lasta

Vapaaehtoisia 40
Tiiminvetäjä: Anni Pirnetkoski ja
Riitta Tamminen

Vuonna 2019 halusimme keskittyä perustoimintamme toimivuuteen ja rajasimme kampanjamme Toivon päivään ja Joulukeräykseen.
Kehitimme yhdessä toimintaa ja hioimme
käytäntöjä. Saimme pienet tilat toimimaan tarkoituksenmukaisesti, vaikka se vaatii jatkuvaa
järjestyksen ylläpitämistä ja organisointia.
Toiminnassamme oli mukana useita opiskelijoita. He lajittelivat varastolla lahjoituksia ja
pakkasivat apukasseja sekä järjestivät kaupoissa
hygieniatarvike- ja kuiva-ainekeräyksiä.
Tiimihenki on ollut melko hyvä, mutta sen
eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Työnohjaus
Oivalluksen Oven Liisan kanssa oli tässä suurena apuna. Olemme huomanneet, että joskus
vapaaehtoisten sitouttaminen toimintaan on
haasteellista. Siksi jokainen saa määritellä itse,
miten paljon aikaansa tähän työhön käyttää.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Toiminta pyörii Lappeenrannassa täysin vapaaehtoisvoimin, ja perustoiminnot toimivat tällä
hetkellä erittäin sujuvasti. Meillä on vakiintu-

neet vuorot, joihin ilmoittaudutaan nimenhuudon kautta. Usein varastolla on jokaisessa
vuorossa 2-6 vapaaehtoista. Lajittelemme
lahjoituksia ja pakkaamme apukasseja varastolla
noin 10 tuntia viikossa. Tilan ahtaus aiheutti
ylimääräistä työtä vapaaehtoisille.
Vuonna 2019 meillä oli erittäin paljon vapaaehtoisia. Osa kävi kokeilemassa ja totesi, että
ei ole oma juttu, ja osan vapaaehtoistyö vei
täysin mennessään.
Harrastustukitiimi käynnisti toimintansa syksyllä 2018 ja toimii hyvin itsenäisesti. Vuonna
2019 harrastustukea myönnettiin 47:n lapsen
harrastukseen. Tukea saatiin muun muassa ratsastamiseen, karateen, tansseihin, jalkapalloon,
uimiseen, voimisteluun, nyrkkeilyyn, koripalloon, sirkukseen, musiikkiin ja pesäpalloon.
AVUSTUSTYÖ
Apukasseja pyydettiin 362 kertaa ja kasseja
pakattiin yhteensä noin 1600. Lisäksi moni sai
suksia, luistimia, polkupyöriä, turvaistuimia,
pinnasänkyjä, hoitopöytiä, vaunuja ja rattaita.
Vuonna 2019 meillä oli enemmän lahjoitetettavia varoja käytössä, joten hankimme perheille
ruokalahjakortteja, elokuvalippuja, kylpylälippuja sekä lippuja Angry Birds -puistoon.
Jaoimme myös paljon ruoka-apua perheille
lahjakorttien muodossa ja keräämällä kuivaelintarvikkeita. Oli ilo nähdä, että paikalliset työyhteisöt lähtivät mukaan hygieniatuotteiden
ja kuiva-ruoan keräämiseen ja haastoivat myös
muita mukaan.

Hope Lappeenranta auttaa vähävaraisia lapsiperheitä koko Etelä-Karjalan
alueella, Parikkalasta Luumäelle.

Reppukeräys yhdessä OP Etelä-Karjalan
kanssa toi reput ja penaalit kaikille asiakasperheiden 1.–3. luokkalaisille.

Toivon päivän kampanjassa toteutimme 37
lapsen ja nuoren yhden tai useamman toiveen.
Kampanjan avulla saimme nuorille erilaisia
lahjakortteja, harrastusvälineitä, leffalippuja,
kauppa-apua, puhelimia ja mahdollistimme
perheiden yhteistä tekemistä.

Haluamme näyttää avoimesti
mitä teemme, mihin
lahjoitukset menevät ja keitä me
vapaaehtoiset olemme.

Kesällä järjestimme ensimmäisen huvipuistoretken perheille Tykkimäkeen. Maksoimme
bussikuljetuksen, rannekkeet, ruokailun ja
eväät matkalle. Mukana oli 37 lasta ja heidän
huoltajansa. Järjestimme myös huvittelupäivän
alle kouluikäisille sisäleikkipuisto Willi Kidissä,
johon osallistui 63 lasta huoltajineen.

yritysten kanssa. Visma Solutionsin tiimi teki
yhden päivän meille ilmaiseksi töitä ja loivat Hopeta siekii! -kampanjan. Verkkosivujen
kautta yritykset voivat ilmoittautua Hope Lappeenrannan tukijoiksi ja saada meiltä tietoa.

Saimme lahjoituksena erilaisia lippuja tapahtumiin, elokuviin ja konsertteihin, joita jaettiin perheille apukassien noudon yhteydessä
tai arvottiin sähköpostitse. Lappeenrantaan
avattiin Taco Bell, ja Hopelta pääsi 80 henkilöä
heidän soft opening -tapahtumaansa syömään
ilmaiseksi. M Room -parturi Lappeenrannassa
järjesti hyväntekeväisyysaamun ja kutsui perheistämme 19 isää tai poikaa hiustenleikkuuseen joulukuussa.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Jatkoimme aktiivista ulkoista viestintää ja
saimme sitä kautta hyvin näkyvyyttä paikallisesti. Haluamme näyttää avoimesti mitä
teemme, mihin lahjoitukset menevät ja keitä
me vapaaehtoiset olemme. Viestinnän ja näkyvyyden myötä saimme uusia vapaaehtoisia ja
paljon erilaisia lahjoituksia.

Syyskuussa järjestimme perheille urheiluvälinepäivän. Noin 80 perhettä tuli etsimään sopivia luistimia, suksia ja muita urheiluvälineitä.
Keväällä pidimme kesävaatepenkojaiset perheille. Tähän osallistui arviolta 100 perhettä.

Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta Hopen toiminnasta some-aktiivisuuden ja lehdistötiedotteiden avulla. Olemme lähettäneet lehdistötiedotteita Etelä-Karjalan medioille. Median
kiinnostus meitä kohtaan ei ole ollut niin suurta
kuin alkuaikana.

Marraskuussa aloitimme joulukeräyksemme.
Koko Etelä-Karjala oli innolla mukana lahjakeräyksessä, eikä meillä ollut ongelmaa löytää tarpeeksi keräyspisteitä. Jokainen lapsi sai
esittää kaksi toivetta. Keräyksessä oli mukana
180 perhettä ja 389 lasta. Lahjoja tuli noin
1 430 ja osa niistä jäikin varastolle syntymäpäivälahjoiksi. Saimme kerättyä 130 perheelle isot
kuivaruokalaatikot.

Pyrimme sosiaalisessa mediassa ja blogissamme kertomaan toiminnastamme reaaliajassa ja mahdollisimman läpinäkyvästi. Kiitämme lahjoittajia ja etenkin blogissa avaamme
kampanjoidemme kulkua ja toimintaamme
yleisesti. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa on
tuonut meille paljon näkyvyyttä, yrityslahjoittajia, yksityisiä lahjoittajia, vapaaehtoisia ja
positiivista energiaa toiminnan ympärille.

SIDOSRYHMÄT
Yhteistyötä tehdään Eksoten perhetyö- ja
sosiaalityöntekijöiden kanssa. Kumpikin taho
ohjaa meille asiakasperheitä. Myös seurakunnat ovat ohjanneet perheitä hakemaan apua
meiltä. Lähialueiden koulujen kuraattorit ja
neuvolat ohjaavat perheitä Hopelle tarvittaessa. Yhteistyötä jatketaan myös alueen

Some-tiimi toimii aktiivisesti. Facebook-tykkääjiä on 2 662 ja Instagram-seuraajia 526.
Blogimme on kerännyt 40 154 katselua.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Tulevana kautena 2020 toimintamme rahoitus
muodostuu STEA:n, yksityisten lahjoittajien ja
yrityslahjoittajien kokonaisuudesta.
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Lohja – Vakiintunut asema harrastuskentässä
Avustuksia sai 339 perhettä,

joissa yhteensä 807 lasta

Lohjan, Vihdin, Hangon, Raaseporin, Inkoon,
Siuntion ja Karkkilan alueella toimivan Hope
Lohjan vapaaehtoistyöhön sekä taustalla tehtävään suunnittelu- ja kehittelytyöhön on sitoutunut 13 henkilöä. Sen lisäksi varastolla käy
auttamassa säännöllisesti 5 vapaaehtoista.
Vuosi 2019 oli Hope Lohjassa kasvun ja muutosten vuosi. Pitkäaikainen tiiminvetäjä jättäytyi pois toiminnasta toukokuussa 2019, jolloin
tiiminvetäjäksi ryhtyi vuosia aktiivisesti vapaaehtoistyötä tehnyt Marju Ojanperä. Tiiminvetäjän vaihdoksen yhteydessä kasvanutta toimintaa ryhdyttiin toteutettamaan tiimeittäin.
Vaateavustukset kasvoivat 25 prosenttia ja
harrastusapu 33 prosenttia. Myös some-viestinnän merkitys kasvoi: Facebook-sivulle tuli
yli 200 uutta tykkäystä ja Instragram-tilille yli
250 uutta seuraajaa.
Myös elämysapu, joka on vahvasti sidoksissa
yritysyhteistyöhön, kasvoi paljon vuoden
2019 aikana. Yritykset olivat todella mielellään
mukana erilaisissa projekteissa ja monet ottivat itse yhteyttä Hope Lohjaan ja ehdottivat
yhteistyötä. Saimmekin jaettua tämän aktiivisen yritystoiminnan ansiosta asiakasperheillemme enemmän elämysapua kuin aiempina
vuosina. Tästä tuli paljon kiitosta asiakasperheiltämme.

Vapaaehtoisia 18
Tiiminvetäjä: Marju Ojanperä

Vuoden aikana Hope Lohja osallistui erilaisiin
yhteistyötempauksiin. Niitä oli vaate- ja joululahjakeräyksistä aina koko Lohjan liikuntapäivään ja jääkiekkoturnaukseen osallistumiseen.
Tapahtumissa Hope Lohja edusti kertomalla
toiminnastaan ja jakamalla esitteitä, mutta lätkätutkan pitäminenkin tuli tutuksi.
Hope Lohjan some-kanavia hoitaa 2–3 ihmistä.
Varsinaisia uusien vapaaehtoisten rekrytointitilaisuuksia ei vuoden 2019 aikana järjestetty
lainkaan. Ovet olivat avoinna kaikille uusille
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille halukkaille
varaston aukioloaikoina.
Yhteyttä valtakunnalliseen Hope-yhdistykseen
pidettiin tiiviisti. Osallistuimme myös neljän henkilön voimin kevään valtakunnalliseen
Hopen vapaaehtoisten tapaamiseen Vantaalla.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Vuoden kuluessa vapaaehtoistyöntekijämme
kokosivat 1-3 kertaa kullekin lapselle vaateapupaketin sisältäen myös hygienia- ja puhtaustuotteita koko perheelle.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoistyö Hope Lohjassa painottuu
varastolla tehtävään työhön eli vaate- ja tavaralahjoitusten purkuun, lajitteluun ja hyllyttämiseen sekä vaatepakettien kasaamiseen ja
asiakaspalvelutyöhön.

Suurimman osan saamistamme vaatteista ja
muusta tavarasta lahjoittivat meille yksityiset ihmiset. Yksityishenkilöiden Hope Lohjan
asiakasperheille kutomien villasukkien keräyspisteenä toimi Lankakauppa Vaudevilla. Second
hand -nettivaatekauppa Emmy lahjoitti
vaatteita hyväntekeväisyyteen, ja Hope Lohja
vastaanotti sieltä rullakollisen lahjoitusvaatetta
joka toinen viikko.

Sähköposteihin vastaa 4–5 henkilöä. Yritysyhteistyöstä vastaa yksi henkilö.

Lisäksi järjestimme kahdesti “pop up” -tyyppisen vaate- ja hygieniatuotekeräyksen Lohjan

Prismakeskuksessa. Ilmoitimme keräyksestä
paikallislehdistössä ja Facebookissa ja pyysimme lahjoittajia tuomaan erityisesti meiltä
sillä hetkellä puuttuvia vaatteita. Nämä keräykset olivat erittäin suosittuja, ja saimme lahjoittajilta paljon kiitosta niiden järjestämisestä. He
kokivat lahjoittamisen olevan erityisen helppoa,
kun sen pystyi tekemään perheen normaalien
viikonloppuostosten yhteydessä. Moni lahjoitti
lisäksi ostamiaan hygieniatuotteita.

Saimme kuulla monia tarinoita
siitä, kuinka suuri merkitys lapsille
oli, kun heille järjestettiin ikiomat
kaverisynttärit, johon sai kutsua
kavereita tai serkkuja ja sisaruksia.

Erilaiset järjestöt pitivät vuoden mittaan lastenvaatekirpputoreja ja antoivat meille tapahtumissa myymättä jääneitä vaatteita. Myös
muutamat työpaikkaporukat järjestivät tarpeettomiksi jääneiden lasten ja nuorten vaatteiden keräyksen ja toimittivat lahjoitukset
keskitetysti varastollemme.

arvostettu ja luotettu kumppani syrjäytymisen
ehkäisyssä sekä harrastusten järjestäjien, harrastajien ja rahoittajienkin näkökulmasta.

Kaikki saamamme lahjoitukset lajiteltiin
varastollamme, josta vaatteet ja tavarat jaettiin asiakasperheillemme heidän tekemiensä
avunpyyntöjen perusteella. Osa lahjoituksista
sijoitettiin varastomme “Saa ottaa” -alueelle,
josta asiakasperheemme pystyivät itse valitsemaan tarvitsemiaan tavaroita vaatepakettinsa
noudon yhteydessä.
Vuoden aikana meiltä pyydettiin paljon polkupyöriä. 41 lasta ja nuorta saikin kauttamme
itselleen sopivan kokoisen pyörän.
Harrastustuki
Harrastustukea sai kauttamme 216 lasta. Suurin
osa heistä sai harrastusstipendin kausimaksuihin. Seuran tai yrityksen tarjoaman vapaapaikan
sai 58 lasta. Kahdelle lapselle löytyi harrastuskummi, joka maksoi lapsen harrastusmaksun.
Liikuntaharrastuksiin anottiin eniten harrastusapua, musiikki- ja kuvataideharrastuksiin selkeästi vähemmän. Liikuntaharrastuksista eniten
avustuksia myönnettiin jalkapalloon, parkouriin
ja voimisteluun. Lajivalikoima harrastuksissa oli
todella laaja – cheerleadingistä käsipalloon ja
partiosta draamakerhoon.
Hope Lohja on vakiinnuttanut oman asemansa
lohjalaisessa harrastuskentässä. Olemme

Vapaa-ajan elämykset
HOPE 10 vuotta – yhtä juhlaa koko vuosi -projekti onnistui todella tuomaan iloa ja tasavertaisuuden tuntua asiakasperheidemme lapsille
ja nuorille. Kaverisynttärit järjestettiin 295 lapselle vuoden aikana. Saimme kuulla monia tarinoita siitä, kuinka suuri merkitys lapsille oli, kun
heille järjestettiin ikiomat kaverisynttärit, johon
sai kutsua kavereita tai serkkuja ja sisaruksia.
Jaoimme Herra Hakkarainen -lastennäytelmään 22 vapaalippua.
Kahvila-konditoria Pink Lemon ja Cafe Lauri
järjestivät kampanjoita, joiden avulla kerättiin
lahjakortteja Hope Lohjan asiakasperheiden
lapsille kesä- ja syyslomatekemistä ajatellen.
Äitienpäivänä 30 äitiä sai kahvilalahjakortin
20 lasta sai hiustenleikkuun ja lisäksi jaoimme
40 lahjakorttia hiustenleikkuseen joulukuussa.
Kesäkuori jaettiin 195 lapselle. Se sisälsi lahjakortteja ja vapaalippuja erilaisiin kivoihin kesänviettopaikkoihin.
Partioleiri Melskeeseen sai paikan 17 lasta.
Aiempien vuosien tapaan paikallinen OP-Pohjola osallistui valtakunnalliseen Reppukampanjaan ja lahjoitti asiakasperheiden koululaisille
hieman yli 160 reppua.
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Syyslomakuoren sai 100 lasta. Kuori sisälsi
vapaalippuja sisäleikkipuistoon, elokuviin ja
ruokailuun.
Teatteri Tralan lastennäytelmään pääsi 60
teatterikävijää.
389 lasta saivat kukin muutaman joululahjan
sekä karkkia jouluherkutteluun.
Joulun aikaan ruoka-apua jaettiin 127 perheelle. Jouluinen ruoka-apu oli yhteistyökumppanista riippuen jouluinen ruokakassi,
kinkku, leivonnaisia, koko perheen juhlaruokailu ravintolassa tai joululounas kahvilassa.
SIDOSRYHMÄT
Yritykset
Yritysyhteistyö on ollut todella dynaamista
vuonna 2019. Monet yritykset ovat olleet
innolla mukana erilaisissa elämys- ja har-

VUOSIKERTOMUS 2019

rastusprojekteissa. Harrastuspuolen tärkein
yhteistyökumppani on Lohjan Liikuntakeskus,
jonka kanssa toteutettiin vuoden aikana monia
projekteja. Vaate- ja tavaralahjoitusten puolella suurin yhteistyökumppani on second hand
kirpputori Emmy sekä polkupyöräasioissa Virkkalan Urheiluliike.
Julkinen sektori
Lohjan kaupunki, Lohjan seurakunta sekä Vihdin kunta ovat julkisen sektorin pääasialliset
yhteistyökumppanimme. Yhteistyö perustuu
keskinäiseen viestintään, jonka pohjalta ko.
sektorit osaavat tehdä omaa palveluohjaustyötään.
Järjestöt ja yhdistykset
Eniten järjestöyhteistyötä tehdään Hope Lohjan alueen MLL-yhdistysten kanssa. He ovat
olleet yhteistyökumppaneina vaateavustuksissa
jouluavussa, elämysavussa sekä harrastustuessa.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Mediaosumat
HOPE Lohjasta erilaisissa yhteyksissä tehtiin
vuoden 2019 aikana 6 julkaisua Lohjan kahteen
paikallislehteen. Sen lisäksi Lahjapuu-keräyksestä oli juttu myös Vihdin Sanomissa.
Viestintäkanavat
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavista tärkein
on Hope Lohjan sähköposteihin liitoksissa olevat pilvipalvelut.
Some-kanavista Hope Lohjalla on käytössä
Facebook, jonka sivuilla reilu on 2 500 tykkääjää sekä Instagram-tili, jolla on 329 seuraajaa.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Lohjan tilavuokra on suurin jatkuva menoerä.
Sen maksuun osallistuu STEA, Lohjan Kaupunki
ja Lohjan Naisten Lasten Avustussäätiö.

Harrastusstipendien rahoitukseen ovat osallistuneet Lohjan Liikuntakeskus, alueen
säätiöt (Gesellius-säätiö, LNLS, von Julin
-stiftelse), yksityiset lahjoittajat sekä erilaisia
rahankeräystempauksia järjestävät yhteistyökumppanit.
Elämysavun rahoittamiseen ovat osallistuneet
kymmenet yritysyhteistyökumppanit, OP
Länsi-Uusimaan Hyvä Kiertämään -avustus,
alueen säätiöt (LNLS, von Julin -stiftelse),
yksityiset lahjoittajat sekä valtakunnalliselta
Hope-yhdistykseltä saatu kerta-avustus.
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Mikkeli – Asiakasmäärä kasvoi jälleen
Avustuksia sai 302 perhettä,

joissa yhteensä 726 lasta

Vapaaehtoisia 16
Tiiminvetäjä: Petra Turunen ja Tiia
Herttuainen

Vuonna 2019 Hope Mikkelin asiakasmäärä
kasvoi jälleen!
Tarve elämyksille arjen keskellä sekä harrastustukiasiat nousivat vuoden tärkeimmiksi teemoiksi. Vuosi saatiin käyntiin vastaanottamalla
lukuisia harrastustukihakemuksia ja iloksemme
saimme vastata niihin myöntävästi monta kertaa. Tänä vuonna panostimme elämystoiminnassa perheen yhteiseen aikaan ja tekemiseen,
ja teimme monta mukavaa reissua yhdessä
perheiden kanssa. Hopen mökki oli myös läpi
vuoden perheiden ahkerassa käytössä.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisten määrä ja sitoutuminen on
ollut vuonna 2019 hyvällä tasolla. Toimintaan
mukaan tulleet vapaaehtoiset ovat ottaneet
rohkeasti vastuulleen erilaisia ja monipuolisia
vapaaehtoistehtäviä. Toiminnastamme on tullut
säännöllisempää ja sitoutuneempaa.
Viime vuoden me-henki kantoi läpi tämänkin
vuoden huipentuen taas jouluun, vuoden suurimpaan kohokohtaamme. Joulupaja pystytettiin jälleen Kauppakeskus Akseliin, ja sitä pidettiin yllä niin Hopen vakituisten vapaaehtoisten
kuin joulunaikaan aktivoituvien vapaaehtoisten
voimin. Kannatamme edelleen ajatusta, että
jokainen saa ja voi osallistua, joten kutsuimme
taas koko kaupungin mukaan tekemään parasta
mahdollista joulua Mikkelin alueen vähävaraisille lapsiperheille.

jonkin yhteisen tekemisen merkeissä. Tänä
vuonna vietimme useita talkoita varastolla sekä
nautimme yhdessä kiireettömän illan hyvän
ruuan merkeissä.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Lahjoitusten määrä oli kohtuullinen. Uutena
ja valitettavana suuntauksena oli likaisten ja
rikkinäisten lahjoitusten kulkeutuminen meille.
Samoin kohderyhmä, vähävaraiset lapsiperheet, oli unohdettu, emmekä saaneet riittävästi
perusarkivaatetta jokapäiväiseen käyttöön.
Lisäksi osa harrastusvälineistä oli rikkinäisiä tai
puutteellisesti huollettuja. Näin ollen jätehuoltokulumme ovat kasvamaan päin.
Saimme kuitenkin tarjottua perheille apua ja
lahjoitimme vaatteita, kenkiä, harrastusvälineitä, leluja, kodintekstiilejä ja huonekaluja.
Lisäksi jaoimme kertaluontoisena apuna ruokaa
perheille.
Harrastustuki
Harrastustukea jaoimme aiempaan verrattuna
paljon. Maksoimme seuramaksuja, hankimme
välineitä, ostimme soittimia ja tuimme monenlaisia taideharrastuksia ja harrastajia. Moni
nuori pääsi vuoden aikana kustannuksellamme
kuntosalille.

Joulun taika poiki muutaman uuden vapaaehtoishakemuksen Mikkelin tiimiin.

Vapaa-ajan elämykset
Vapaa-ajan elämykset pyrimme edelleen järjestämään siten, että mahdollisimman moni
pääsisi osallistumaan samaan aikaan, ja päivä
olisi koko perheen yhteinen.

Vapaaehtoisten hyvinvointi on ollut meille
tärkeää. Pidämme itsestämme ja toisistamme
huolta, emmekä unohda rentoa yhdessäoloa

Vuokrasimme jälleen elokuvateatterin yksityiskäyttöön, ja Visulahden Dinosauria sekä Xonpuisto olivat kaikkien asiakkaidemme käytössä

kokonaisen päivän ajan. Teimme ensimmäisen
yhteisen reissun Linnanmäelle, ja suosio oli
suuri. Tivoli Seiterän vierailu kaupungissa on
aina Hope-perheille iso juttu! Upean yhteistyön puitteissa meillä oli mahdollisuus kutsua
monta kymmentä perhettä tivolipäivää viettämään.
Haastavan arjen keskellä asiakasperheille tarjoutui mahdollisuus mennä Hopen järvenrantamökille. Yhteistyö käyttöoikeuden lahjoittaneen yksityishenkilön kanssa jatkuu edelleen.
Mökillä vieraili yli 250 vierasta vuoden aikana.
Talvisen elämyksen asiakaslapsille tarjosi tänäkin vuonna laskettelukeskus Tornimäki.
Kokeilimme ensimmäisen kerran Iloksi sinulle
-syntymäpäiväkeräystä tänä vuonna. Toteuma
jäi vähän alle odotusten, mutta muutama lapsi
sai tätä kautta itselleen ikimuistoisen synttäri
yllätyksen!
Saimme iloksemme olla mukana myös useissa
valtakunnallisissa kampanjoissa kuten DNA:n
puhelinlahjoituksessa.
Toivon päivää vietimme nuorten unelmien
merkeissä.
SIDOSRYHMÄT
Muutaman yrityksen kanssa Mikkeli on solminut arvokkaita, kestäviä yhteistyökuvioita.
Yritykset auttavat meitä lähinnä konkreettisin
avuin muun muassa tavaralahjoituksilla, autoa
lainaamalla sekä elämystoimintaa tarjoamalla.

Mikkelin kaupungin kanssa solmittu kumppanuussopimus jatkuu.
Kauppakeskus Akseli sekä Prisma Mikkeli ovat
tärkeät ja arvokkaat yhteistyökumppanit joulukampanjoissa.
Mikkelin teatterin kanssa tehtiin aktiivista
yhteistyötä vuonna 2019.
Kuulumme myös Mikkelin alueen lapsiperheverkostoon. Hope osallistui Omatorilla järjestettäviin avoimiin perheiltoihin esittelemällä
niissä toimintaansa.
Hope Mikkeli tarjosi tilat Arki haltuun- hankkeen perheparkille. Parkissa vanhemmat
kävivät tapaamassa toisiaan lasten leikkiessä ja
samalla tutustuivat Hopen toimintaan.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Viestinnässä luotimme somen voimaan. Facebook-sivujamme seuraa yli 2 700 henkilöä ja
julkaisumme keräävät valtavasti huomiota. Tätä
kautta mediakin kiinnostui meistä, ja radiohaastatteluja sekä lehtijuttuja tehtiin paljon
vuonna 2019.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Mikkelissä rahan lahjoittaminen on hyvin
maltillista ja varamme ovat kohtalaiset, tosin
kasvamaan päin. Perustoimintamme keskittyy
tavaran vastaanottamisen ja edelleen jakamisen
ympärille. Saadut rahalahjoitukset käytämme
pitkin vuotta perheiden hyvinvoinnin hyväksi.
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Oulu – Harrastustuen saajien määrä tuplaantui
Avustuksia sai 618 perhettä, joissa
yhteensä 1 728 lasta

Toiminta jatkui Oulussa edellisvuosien tapaan
tuttuun hyvään malliin. Avustettavien perheiden ja lasten määrä kasvoi edellisvuoteen
verraten, mutta kasvu oli kuitenkin maltillista.
Toimintasuunnitelmassa meillä oli tavoitteena
näkyvyyden kasvattaminen, jotta tavoittaisimme juuri ne perheet, jotka apua tarvitsevat.
Halusimme myös kasvattaa yhdessä tekemisen
ja yhteisöllisyyden tunnetta tuomalla yhteen
niin perheitä kuin vapaaehtoisia. Haluamme
tehdä tätä työtä yhdessä ja yhteisesti – perheiden, vapaaehtoisten ja lahjoittajien kesken.
Kulunutta vuotta tarkasteltaessa voimme
todeta onnistuneemme tavotteissamme hyvin.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Pääpaino Hopen vapaaehtoistyössä oli varastolla tehtävissä toimissa. Osallistuimme myös
erilaisiin tapahtumiin, tuimme lasten harrastamista sekä mahdollistimme iloja ja elämyksiä
yhdessä yhteistyötahojen kanssa lahjoittajien
tuella.
Uusia vapaaehtoisia haimme muun muassa
Facebook-sivujemme ja VARES-verkoston
kautta, ja heitä ilmoittautuikin toimintaan
mukaan kiitettävästi. Teimme yhteistyötä
myös koulujen ja yritysten kanssa ja saimme
sitä kautta hyvin lisää väkeä avuksi. Aktiivi-vapaaehtoisten lisäksi kannustamme ihmisiä
tulemaan mukaan myös pop-up-tyyppisinä
vapaaehtoisina, eli silloin tällöin mukaan vuoroille omien aikataulujensa puitteissa.
Järjestimme yhteisiä tapaamisia ja virkistäydyimme yhteistyökumppaneidemme avustuksella muun muassa elokuvan ja luonnon parissa.

Vapaaehtoisia 40
Tiiminvetäjä: Teija Hanhela ja Päivi
Ylilehto
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Saimme vuoden aikana lahjoituksia niin yksityisiltä kuin yrityksiltäkin. Varastolla käyvät
perheet saivat itse valita hyllystä mieleisensä
ja tarpeitansa vastaavat vaatteet ja tarvikkeet.
Teimme myös keräyksiä valmiiksi esimerkiksi
perhetyöntekijöiden asiakasperheitä ja postin
kautta autettavia varten.
Teemme yhteistyötä ruokakauppojen kanssa
ylijäämä- ja päiväystuotteiden kanssa. Ruoka-
apua tämän yhteistyömuodon kautta sai vuoden aikana noin 170 perhettä. Tämä yhteistyömuoto oli erittäin toivottua, hyvin toteutettua
ja tarpeellista.
Saimme ilon jakaa myös vaate- ja ruokalahjakortteja, erilaisia elämyslippuja sekä hygieniatuotteita.
Harrastustuki
Harrastustukea sai kauttamme 319 lasta.
Edellisvuoden reiluun 160 lapseen verraten
kasvu oli huima. Osa sai vapaapaikan ja osalle
maksettiin kausimaksu tai harrastusvälineitä.
Harrastustukea myönnettiin monipuolisesti
niin liikunnallisiin harrastuksiin kuin taideharrastuksiinkin. Jaoimme lisäksi säännöllisesti
perheille lippuja 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 jääkiekkopeleihin. Keväällä jaoimme tivolirannekkeita,
seikkailupuisto- ja sirkuslippuja.

Kesäkuun alussa järjestimme perheille päivän
Hietasaaressa. Kyseessä oli kiva tapahtuma,
joka sisälsi tarjoilut ja oheisohjelmat perheille.
Päivä oli todella ihana niin vapaaehtoisten kuin
perheidenkin mielestä.
Kesällä järjestimme perheille ilmaisen retken
Eläinpuisto RanuaZoohon sekä mahdollistimme perheille pääsyn Kalajoella sijaitsevaan
vesipuistoon.
Lukuisa määrä iloa ja elämyksiä liikkui eteenpäin, ja saatu palaute oli erittäin positiivista.
Nämä lahjoitukset tarjosivat kokemuksia, joihin
perheillä ei muuten olisi ollut mahdollisuutta.
SIDOSRYHMÄT
Teimme yhteistyötä eri sidosryhmien, muun
muassa yksityisten lahjoittajien, yritysten ja
urheiluseurojen kanssa. Yhteistyötä oli eri
yritysten kanssa etenkin tuotelahjoitusten ja
elämysten osalta.
Yhteistyötä tehtiin asiakastyön tiimoilta muun
muassa yhdistysten sekä kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien perhetyöntekijöiden,
neuvoloiden, koulujen ja päiväkotien kanssa.
Olimme toista kertaa Pelaa ja Pelasta ry:n
hyväntekeväisyyskohteena. Lahjoitussumma
käytettiin lasten harrastamisen tukemiseen.
Tämä tuki on meille mittaamattoman tärkeää.
Joulun aikana meillä oli toista kertaa Joulun
toivepuu -kampanja, jossa perheiden lasten
toiveita oli ripustettu joulukuuseen ja kuuset
sijaitsivat yritysten tiloissa. Kampanja onnistui
yli odotusten. Saimme hyvin yhteydenottoja
yrityksiltä ja yksityisiltä ihmisiltä, jotka halusivat olla mukana tuomassa joulumieltä perheille.
Voi sanoa, että joulukampanjamme tavoitteet
täyttyivät yli odotusten.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Käytimme pääasiallisena viestintäkanavana
omaa Facebook-sivuamme, jossa oli vuoden
lopussa yli 6 300 seuraajaa. Myös Instagram
oli meillä aktiivisessa käytössä, ja siellä oli vuo-

Oulun Hope pääsi muuttamaan uuteen yli 200 neliön viihtyisään toimitilaan alkuvuodesta 2019. Tilaa kutsutaan tuttavammin nimellä Hopela.

den lopulla 755 seuraajaa. Seuraajien määrä
kasvoi huimasti verraten edellisvuoden määrään, joka oli 431. Käytössä oli myös Oulun
omat blogisivut, joille kirjoitettiin tietoa ajankohtaisista asioista, päivitettiin tarvelistaa sekä
tietoa siitä, miten hakea apua ja miten auttaa.
Kaikki kanavat ovat saaneet aktiivisen viestinnän myötä lisää seuraajia. Sosiaalisen median
keinoin tavoitamme nopeasti uskomattoman
monta lukijaa, ja saamme sitä kautta runsaasti
näkyvyyttä. Saimme lisäksi medianäkyvyyttä
myös perinteisissä mediakanavissa sekä yhteistyötahojen kautta. Joulun alla olimme muun
muassa MTV:n, YLE:n ja Kalevan haastateltavina.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Oma varainkeruumme oli pienimuotoista.
Pääasiallisesti varainkeruumme koostui yritysten ja yksityisten meille tekemistä lahjoituksista ja koulujen taksvärkkipäivien tuotoista.
Suurimmat yksittäiset lahjoitukset olivat Pelaa
ja Pelasta ry:n hyväntekeväisyystapahtuman
tuotto sekä Arinan kannustajien antamat tukisummat.
Käytössämme oli lahjoituslippaat (myös virtuaalinen) sekä oma viitenumero yhdistyksen
kautta tehtäviä lahjoituksia varten.
Kaikki meille lahjoitetut varat käytettiin perheiden hyväksi, lasten ja nuorten tarpeita ajatellen ja toiveita kuunnellen.
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Pori – Kela-kortit käyttöön
Avustuksia sai 172 perhettä, joissa

yhteensä 400 lasta

Vuonna 2019 asiakasmäärät jatkoivat kasvuaan. Yhteistyö kunnan kanssa vahvistui siten,
että moni peruskoulu lahjoitti taksvärkkipäivän
tuotot Porin Hopelle. Asiakastyössä muutokset koskivat Kela-korttien käyttöönottoa.
Asiakkaat ottivat muutoksen vastaan positiivisesti.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoistoiminta säilyi ennallaan. Jokaisella
vapaaehtoisella on oma vastuualueensa, eikä
muutoksia niihin ole toivottu. Uusia vapaaehtoisia emme varsinaisesti rekrytoi, sillä
koemme pienen tiimin olevan meille sopiva
tapa pyörittää toimintaa. Uusia vapaaehtoisia
otetaan toki vastaan, kun hakemuksia saapuu.
Tiimimme virkistyi käymällä ravintolassa ruokailemassa ennen joulukiireitä.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Tavaralahjoitukset saatiin pääasiassa yksityishenkilöiltä. Lahjoituksia tuli myös yrityksiltä.

Vapaaehtoisia 10
Tiiminvetäjä: Susanna Suominen ja
Taru Karppinen
Tavaralahjoitukset jaettiin tasapuolisesti asiakkaillemme. Asiakasperheet asioivat meillä noin
neljä kertaa vuodessa.
Harrastustuki
Harrastustukea sai 15 lasta vuonna 2019. Harrastustuki mahdollisti niin urheilun kuin musiikin harrastamisen.
Vapaa-ajan elämykset
Miltei kaikille perheille jaettiin uintilippuja.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Viestintäkanavana käytämme pääsääntöisesti
Facebookia. Tykkääjiä oli viime vuonna 2 021 ja
seuraajia 2 056.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme koostuvat paikallisista ja valtakunnallisista lahjoituksista. Tilavuokrasta puolet
maksettiin STEA:n tuella.

Hope Porin tiiminvetäjien Susanna Suomisen ja
Taru Karppisen vastuualueet on jaettu selkeästi.
Porissa toimitaan pienellä, mutta hyvin toimivalla tiimillä. Tiimiin kuuluu seitsemän henkilöä,
joilla jokaisella on vastuualue toimitiloissa.
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Pääkaupunkiseutu – Muutoksia ja haasteita
Avustuksia sai 2 369 perhettä,
joissa yhteensä 5 782 lasta

Vapaaehtoisia 70
Tiiminvetäjä: Eeva Jäntti ja Heli
Nyholm

Vuosi 2019 oli muutosten ja haasteiden vuosi.
Kumpikin tiiminvetäjämme siirtyi muihin tehtäviin syksyn aikana, ja syksyn ajan toiminnasta
vastasi vastuullisten vapaaehtoisten joukko
toiminnanohjaaja Nora Virtasen tukemana.
Yleinen tunnettavuus jatkoi edelleen kasvuaan,
mikä näkyi myös voimakkaana kasvuna lahjoittajien osalta. Asiakasmäärä näyttäytyy lukujen
valossa laskusuuntaisena, mutta varsinainen
varastolla asioineiden asiakasperheiden määrä
jatkoi nousuaan.
Vuoden aikana käydyt keskustelut ja koulutukset tekivät toiminnasta sujuvampaa ja paransivat tiimin sisäistä kommunikointia.
Tiimi kokoontui muutaman kerran vuoden
aikana miettimään uusia linjauksia päivittäiseen
toimintaan, mutta suuria muutoksia ei ollut
tarvetta tehdä. Lahjoitusten määrä lisääntyi voimakkaasti vuoden aikana. Jouduimme
supistamaan lahjoitusten vastaanottoaikoja,
jotta ehdimme lajittelemaan ja jakamaan kaikki
lahjoitukset.
Iltatiimin pitkäaikainen vastuuvetäjä Essi jäi
pois vastuutehtävistä kesän jälkeen. Loppuvuodesta iltatiimin toiminnasta vastasi Johanna
Peltola.
Lisääntyneet asiakasmäärät viivästyttivät
ajan saantia aiempien vuosien tapaan, mutta
merkittäviä viivästyksiä 5 kuukauden käyntiväleihin ei tullut. Sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttö ja ajan varaaminen sähköpostin
välityksellä on vakiitunut ainoaksi tavaksi varata
asiointiaika.

Asiakastyön haasteena jo aiemmin esiintynyt
puutteellinen kielitaito näkyi selvästi vuoden
aikana, eivätkä kaikki apua pyytävät ymmärtääneet tarvetta tulkin mukanaololle. Tätä
pyrimme helpottamaan selkeillä sanamuodoilla ajanvarauksen yhteydessä ja ohjaamalla
perheitä hakemaan apua sosiaalityöntekijän
avustuksella.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Päivittäinen vapaaehtoistyö muodostui pääsääntöisesti lahjoituksena tulleiden tavaroiden
läpikäymisestä, tavaroiden esillepanosta ja
asiakkaiden opastuksesta ja neuvonnasta. Ajanvarausten, yhteydenottojen ja harrastustukihakemusten hoitaminen sähköisesti lisäsi toimistotyön määrää merkittävästi. Tiiminvetäjät
ja työkokeilijat hoitivat valtaosan asiakkaiden
vastaanotosta ja toimistotöistä.
Vuoden 2019 aikana pääkaupunkiseudulla oli
palkkatuella palkattuna yksi henkilö, kuntouttavassa työtoiminnassa 6 henkilöä, työkokeilussa 12 henkilöä ja yhdyskuntapalvelua suorittamassa yhteensä 5 henkilöä. Lisäksi apuna
oli muutamia opiskelijoita sekä työelämään
tutustuvia yläkoululaisia.
Useita kymmeniä uusia vapaaehtoisia kävi
vuoden aikana tutustumassa toimintaan.
Heistä osa jäi aktiivisesti mukaan toimintaan,
toiset olivat mukana tapahtumissa, talkoissa
tai muuten satunnaisesti tarvittaessa. Uusille
vapaaehtoisille suunnatut infotilaisuudet järjestettiin kahdesti kuukaudessa. Vuoden aikana
jatkoimme vapaaehtoisille tiedottamista sähköpostitse.

Vuoden 2019 tavoitteet vapaaehtoisten perehdytyksen, aktiivisuuden ja sitoutumisen parantamiseksi ovat toteutuneet melko hyvin erityisesti iltatiimin ja viikonlopputalkoiden osalta.
Vuoden aikana vapaaehtoiset virkistäytyivät
suunniteltujen virkistyspäivien tai oma-aloitteisten nyyttikestien merkeissä. Lisäksi vapaaehtoisille järjestettiin tarpeen mukaan tiimipalavereja tai mahdollisuus puhua tiiminvetäjän
kanssa kahden kesken. Hyvä yhteishenki näkyy
edelleen päivittäisessä toiminnassa mahdollistaen myös uusien vapaaehtoisten ja satunnaisten vierailijoiden sopeutumisen tiimiin.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Lähes poikkeuksetta tavaralahjoitukset ovat
yksityisten ihmisten lahjoituksia. He toimittavat lahjoitukset toimipisteeseemme, jossa
tavarat läpikäydään ja hyllytetään asiakkaiden
saataville.
Yritysten lahjoitukset ovat lisääntyneet vuoden
aikana merkittävästi sekä uuden tavaran että
henkilöstön tavarakeräysten osalta.
Asiakkaat asioivat varastolla ajanvarauksella
Hopen käytäntöjen puitteissa. Varatulla ajalla
asiakas pääsee valitsemaan varastolta tavaraa
oman perheensä tarpeisiin itse. Akuuttiin avuntarpeeseen vastaamme tarvittaessa pakkaamalla perheelle valmiiksi heidän tarvitsemiaan
tavaroita.
Harrastustuki
Pääkaupunkiseudulla harrastustuen piirissä oli
lähes 600 lasta ja nuorta. Tukea myönnettiin
harrastusmaksuihin ja -välineisiin sekä muihin harrastamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Harrastustukea varten perustettu harrastustiimi käsitteli hakemukset noin kahden kuukauden välein.
Harrastustoimintaa tuettiin säätiöyhteistyökumppanin sekä yksityisten lahjoittajien turvin.
Helpotusta harrastuskustannuksiin pyydettiin myös suoraan harrastusten järjestäjiltä.

Seurojen myöntämiin vapaapaikkoihin Hope
etsi sopivat harrastajat asiakasrekisteristään.
Yhteistyö urheiluseurojen ja muiden harrastuksia järjestävien tahojen kanssa vapaapaikkojen
ja maksuhelpotusten mahdollistamiseksi lisääntyi vuoden 2019 aikana.
Vapaa-ajan elämykset
Vuonna 2019 vapaa-ajan elämyksiä oli tarjolla
perheille huomattavasti edellisvuotta runsaammin. Perheet pääsivät urheilutapahtumiin,
sirkukseen, uimaan, pikaruokaravintoloihin
ja huvipuistoihin. Lisäksi tarjolla oli kauneushoitoja sekä kampaamo- ja parturikäyntejä.
Valtaosa perheistä sai 1–2 elämystä/virkistystä
vuoden aikana.
Jokavuotisessa Toivon päivän kampanjassa
myös vuoden 2019 teemoina olivat nuorten
toiveet ja unelmat, joita toteutimme yhteistyötahojen ja yksityisten ihmisten avustuksella.
Asiakasperheiden nuoret esittivät toiveitaan
ja unelmiaan, joista ainakin yksi toive saatiin
jälleen toteutettua jokaiselle nuorelle.
SIDOSRYHMÄT
Yritysten kanssa lisääntynyt yhteistyö kuluneen
vuoden aikana on näkynyt vapaaehtoistyönä
varastolla. Usein yrityksestä tulee päivän ajaksi
5–15 henkeä auttamaan tulleen tavaran käsittelyssä. Tämä on ollut hyvin pidetty yhteistyömuoto.
Julkisen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö
on useimmiten asiakkaiden asiointiin liittyvää
toimintaa. Työntekijä (esim. perhetyö, lastensuojelu) avustaa asiakasta käyntiajan varaamisessa ja on tarvittaessa mukana asiakaskäynnillä
asiakkaan tukena ja apuna. Myös turva- ja ensikodit osaavat ohjata tarpeessa olevat perheet
ottamaan suoraan yhteyttä Hopeen. Myös
harrastustukea on haettu esimerkiksi lastensuojelun työntekijöiden opastamana.
Lastensuojelulaitoksiin sekä muualle kodin
ulkopuolelle sijoitetuille lapsille Hope on toimittanut elämyksiä ja tapahtumalippuja.
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VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Tärkeimpänä viestintäkanavana esiin nousee sosiaalinen media, suurimpana Facebook. Lahjoittajat ja yritykset seuraavat siellä tapahtuvaa
viestintää.
Ajankohtainen kampanjointi somessa, kuten vakiintuneet keräykset
– esimerkiksi suklaamunakeräys pääsiäisen alla, koulureppuja elokuun
alussa ja joulukalenteri- ja -lahjakeräykset joulun alla asiakasperheiden
lapsille ja nuorille – ovat sellaisia, joita lahjoittajamme osaavat jo odottaa.
Myös varaston puutteista sekä talkoista ja muista tapahtumista informoidaan Facebook-sivujen kautta. Vapaaehtoiset saavat ajankohtaisen
tiedon ja koosteen palavereista myös sähköpostitse.
Vuoden aikana useat yksityishenkilöt ovat halunneet kerätä merkkipäiviensä kunniaksi raha- ja tavaralahjoja toimintamme tukemiseksi. Tämä
oli meille miellyttävä ja helppo yhteistyön muoto.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
STEA maksaa osan toimitilan vuokrasta. Tilavuokraan saadaan tukea
myös kaupunkien avustuksina.
Lipaskeräykset tapahtumissa ovat olleet osa varainhankintaa ennen käytöstä poistumistaan, ja näillä varoilla on tehty tapahtuman järjestäjien
toiveiden mukaisia hankintoja.
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Rovaniemi – Apua paikallisilta
Avustuksia sai 135 perhettä, joissa

lapsia yhteensä 365

Vapaaehtoisia 15
Tiiminvetäjät: Kati Jokelainen
10/2019 asti, Erja Lilja 11/2019 alkaen

Asiakasperheiden käyntejä oli keskimäärin
vuoden aikana kaksi perhettä kohden. Yhden
lapsen vaatelahjoituksen arvo oli arviolta 50
euroa.
Tämän vuoden otimme varsin rauhallisesti ja
keskityimme ottamaan lahjoituksia ja asiakkaita
vastaan varastolla. Kaikki ylimääräiset tapahtumat ja muu resursseja vievä toiminta jäi käytännössä kokonaan pois, koska vapaaehtoisia oli
hyvin vähän.
Loppuvuodesta keskityimme uuden toimitilan
etsintään. Uuteen tilaan pääsemme muuttamaan helmikuun 2020 aikana.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Koko vuonna ei tullut uusia pysyviä vapaaehtoisia toimintaan mukaan, ja vanhoistakin moni
lopetti. Kun kaikille löytyi oma, mielekäs työ,
toiminta pyöri hyvin myös pienellä porukalla.
Joululahjakeräys saatiin toteutettua hienosti,
vaikka vapaaehtoisia oli vähän.
Vapaaehtoistoiminta oli pääsääntöisesti lahjoitusten vastaanottoa ja lajittelua, varastotilojen
järjestelyä, asiakasperheiden vastaanottamista
ja viestintää sähköpostitse sekä some-tilien
kautta.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Saimme vuoden aikana paljon lahjoituksia niin
yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltäkin. Pieniltä
yrityksiltä ja yhteisöiltä saimme niin paljon
lahjakortteja, että pystyimme jakamaan niitä
jokaiselle varastolla asioineelle perheelle. Joulun alla saimme mahtavan määrän lahjoituksia

myös yrityksiltä, muun muassa lahjakorttien,
ruoka- ja tavaralahjoitusten sekä rahallisen
avustuksen muodossa.
Harrastustuki
Harrastustukea myönnettiin 40 lapselle muun
muassa seuraaviin lajeihin: jalkapallo, cheerleading, ratsastus, uinti, paini, salibandy, jääkiekko, breakdance ja yleisurheilu.
SIDOSRYHMÄT
Teimme yhteistyötä useiden eri yritysten
kanssa ja laajensimme yhteistyöverkostoamme.
Joulun alla yritykset aktivoituivat tukemaan
toimintaa erilaisin lahjoituksin, ja jatkoimme
yhteistyötä aiempina vuosina mukana olleiden
toimijoiden kanssa. Yritykset ottavat itse jo
meihin hienosti yhteyttä ja tarjoavat apuaan.
Varsinkin joulunaikaan moni yritys oli halukas
ottamaan toivepuun liikkeeseensä.
Solmimme pysyvän yhteistyösuhteen paikallisen Santa`s United -salibandykerhon kanssa:
vuosittain 6–10 lasta asiakasperheistämme
pääsee salibandyharrastuksen pariin.
Lapin Moottorikelkkailijat ry tarjosi kuudelle
lapselle mahdollisuuden kelkkaharrastukseen
vuodeksi.
Saimme mahdollisuuden tarjota asiakasperheille aikoja hiustenleikkaukseen Lapin ammattiopiston opiskelijoille. M Room Rovaniemi
tarjosi 12:lle alle 12-vuotiaalle pojalle hiustenleikkauksen loppuvuodesta.
Muuttoa varten saimme apua erittäin monelta
taholta. Lassila & Tikanojalta saimme roskalavan vanhan varaston tyhjentämiseen, ja

paikallinen pieni vuokrausfirma lupasi apua muuttoon
tarjoten paikalle muuttomiehet ja muuttoauton. Rovaniemellä on hyvä tilanne, sillä paikallisilla on paljon intoa
auttaa Hopen toimintaa. Lahjoituksia ja apua saa todella
helposti.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Pääasiallisena viestintäkanavana toimii edelleen Facebook rinnallaan Instagram. Loppuvuodesta saimme
näkyvyyttä paikallislehdessä, kun tiiminvetäjä Erja ja
vapaaehtoinen Lilli pääsi Lapin Kansan etusivulle. Sisällä
lehdessä komeili vielä toinenkin kuva ja juttu joululahjakeräyksestä. Viestinnästämme ja materiaaleistamme
vastaavat omat vapaaehtoisemme.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Kaikki vuoden aikana käytetty varallisuus on tullut yritysten ja yksityisten tekeminä lahjoituksina. Valtakunnallinen STEA:n avustus on jyvitetty vuokrakuluihin.
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Seinäjoki – Suuri määrä avustuskertoja
Avustuksia sai 304 perhettä,
joissa yhteensä 711 lasta

Avustuskertoja vuoden aikana oli yhteensä
3 035. Tämä on valtavasti, sillä toimimme täysin vapaaehtoisvoimin.
Kuukausittain varastollamme asioi 100–120
asiakasperhettä. Eri kaupunkien ja kuntien perhetyöntekijät ja seurakuntien diakonit ohjasivat
meille runsaasti asiakasperheitä, joten asiakasmäärät nousivat.
Asiakkaat ovat erittäin iloisia avarista toimitiloistamme. Avointen ovien päivänä paikalla
käy runsaasti asiakasperheitä. Asiakkaat voivat
rauhassa istua ja keskustella toistensa kanssa,
ja saavat samalla vertaistukea. Tämä on todettu
erittäin tärkeäksi.
Myös vapaaehtoisten on mukava työskennellä
valoisissa ja avarissa tiloissa. Mikäli vapaaehtoisia olisi enemmän, pystyisimme pitämään
avoimien ovien päiviä useammin.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Suurin osa toiminnastamme oli tavaroiden
hakua, purkamista ja lajittelua. Kaikki vapaaehtoiset ottivat asiakkaita vastaan. Kuukausittain
järjestimme avoimien ovien päivän asiakasperheille.
Vapaaehtoiset ottivat meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Kutsuimme uusia
tutustumaan toimintaamme noin neljä kertaa
vuoden aikana. Iloksemme saimme mukaamme
useita aktiivisia vapaaehtoisia.
Helsingissä järjestettyyn valtakunnalliseen
virkistäytymispäivään osallistui kaksi vapaaehtoista ja tiiminvetäjä.
Rytmikorjaamo tarjosi vapaaehtoisille liput
Pimeän kuun kauppa -esitykseen. Vapaaehtois-

Vapaaehtoisia 26
Tiiminvetäjä: Marjut Koivumäki
ten virkistäytymispäivään marraskuussa osallistui 14 henkilöä.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Pääosa lahjoituksista tuli yksityisiltä henkilöiltä.
Suurin osa asiakkaista kävi itse valitsemassa
varastoltamme tarvitsemiaan tavaroita. Satunnaisesti lähetimme tavaroita postitse ja osalle
veimme tavarat ennalta sovittuun paikkaan.
Tammikuussa ostimme Te-Va Peitteeltä
perheille jaettavaksi 200 peittoa ja tyynyä.
Helmikuussa ostimme asiakasperheillemme
jaettavaksi paistinpannuja sekä käsi- ja kylpypyyhkeitä. Ostimme heille myös wc- ja talouspaperisäkkejä, hygieniatarvikkeita sekä pesuaineita neljä kertaa vuoden aikana.
Keväällä huomioimme erityisesti asiakasperheidemme nuoria, joille sopivia vaatteita ja tavaroita oli vähemmän tarjolla. Kampanja onnistui
hyvin. Toukokuussa meillä oli kampanjapäivä
yhdessä Sedun parturikampaajaksi opiskelevien aikuisopiskelijoiden kanssa, jolloin perheen
huoltajille tarjottiin hiustenleikkaus ja -värjäys.
Elokuussa jaoimme asiakasperheille verryttelyasuja sekä Osuuspankin keräämiä reppuja.
Joulukuussa jaoimme joululahjoja 194 perheelle, joissa oli yhteensä 498 lasta. Joulun alla
julkaistujen lehtijuttujen ansiosta pystyimme
tarjoamaan kaikille asiakasperheille joululahjat.
Saimme myös jouluruokia jaettavaksi perheille.
Kuluneen vuoden aikana jaoimme noin 40
perheelle ruoka-apua lahjakorttien muodossa.
Kymmenet perheet saivat kauttamme huonekalulahjoituksia.

Harrastustuki
Sipikon itsepuolustuskurssin sai 8 henkilöä.
Tukea musiikki- ja liikuntaharrastukseen sai
kauttamme 8 nuorta.
Vapaa-ajan elämykset
Hiihtolomalla tarjosimme ZBase-peli-illan
herkkuineen. Peli-iltaan osallistui 23 perhettä, yhteensä 87 henkilöä. Vapaaehtoisia oli
mukana kuusi.
Huhtikuussa vietimme asiakasperheiden kanssa
Hoplop-päivän. Tapahtumaan osallistui 39 perhettä, yhteensä 150 henkilöä, joista lapsia oli
103 ja vapaaehtoisia kuusi.
Toukokuussa järjestimme laavuretken muutamalle perheelle. Osallistujille jaettiin retkisetit.
Kesäkuussa teimme kesäretken Power Parkkiin. Perheet saivat aluerannekkeen ja mahdollisuuden buffet-ruokailuun. Retkelle osallistui
102 henkilöä, mukana oli 7 vapaaehtoista.
Elokuussa Improaalto tulevaisuudessa -esitykseen osallistui 10 henkilöä.
Syyskuussa järjestimme perheviikonlopun
Peräseinäjoen Ahonniemessä 10 perheelle.
Järjestimme heille muun muassa paloautoesittelyä ja -ajelua, talutusratsastusta Irlannincob-hevosella, sup-lautailua, illalla makkaranpaistoa ja voholuhetki.

Avointen ovien päivänä
asiakkaat voivat rauhassa istua ja
keskustella toistensa kanssa, ja
saavat samalla vertaistukea.

Vuoden aikana saimme myös runsaasti käyntikortteja Kuntosali Pulssiin.
SIDOSRYHMÄT
Useat eri koulut, yritykset ja yksityishenkilöt
tukivat toimintaamme.
Saimme olla muun muassa Rengastien Reilun
Ringin, Opsec Oy:n ja DNA:n hyväntekeväisyyskohteena.
Syksyllä teimme koulureppujen keräyskampanjan yhteistyössä Seinäjoen Osuuspankin
kanssa.
K-marketin ylijäämäruokien muodossa apua
sai noin 56 asiakasperhettä, joissa oli 201 lasta.
Avustuskertoja oli yhteensä 1 355.

Syyslomalla tarjosimme elokuvaillan Ylistaron
Matin tuvalla herkkuineen noin 60 henkilölle.

Pelit kiertoon -kampanjan avulla kerättiin marraskuussa 514 erilaista peliä.

Kahvi mustana, kiitos -esitykseen Lapualla osallistui 23 henkilöä.

Varastomme järjestelyyn osallistuivat muun
muassa Seinäjoen lukion opiskelijat ja Opsec
Oy:n työntekijät.

Marraskuussa vietimme asiakasperheiden
kanssa Hoplop-päivän. Tapahtumaan osallistui 34 perhettä, yhteensä 139 henkilöä, joista
lapsia oli 95 ja vapaaehtoisia 7.
Perheet saivat kauttamme elämyslippuja muun
muassa jääkiekkopeleihin, SJK:n jalkapallopeleihin, Solar sound -festivaaleille, Byte-pelitapahtumaan sekä pesäpallo-otteluihin.
Kesäsporttisleirille pääsi 2 nuorta.

Facebook-sivullamme on 2 971 tykkääjää.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Pääosa varainhankinnastamme koostui yritysten ja yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituksista. Kaupungin nuorisolautakunnalta saimme
avustuksen nuorisotoimintaan. STEA osallistui
vuokrakuluihimme maksamalla puolet toimitilavuokrastamme.
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Tampere – Useita satoja tunteja vapaaehtoistyötä
Avustuksia sai 1570 perhettä,

joissa yhteensä 3685 lasta

Asiakasmäärä kasvoi jälleen edellisestä vuodesta. Edessä olleen muuton takia emme kuitenkaan voineet ottaa uusia asiakkaita marraskuun alun jälkeen.
Jatkoimme toimintaamme tuttuun tapaan Lielahdessa osoitteessa Sellukatu 15, mutta vuokrasopimuksemme irtisanottiin kesän lopulla ja
syksy kului kiivaassa uuden tilan etsimisessä.
Käytännöt pysyivät läpi vuoden samoina kuin
aikaisemmin. Perheiden asioiminen toimipisteessä järjestyi ajanvarauksella.
Asiakaskäyntejä oli kuluneena vuonna 3 071.
Paikalla oli kaksi palkkatuella palkattua työntekijää, jotka organisoivat toimipisteen arkisia käytäntöjä ja ohjasivat työkokeilijoita ja
kuntouttavassa toiminnassa olevia. Päivittäin
paikalla oli myös vapaaehtoisia. Kerran kuussa
järjestettiin vapaaehtoisten nonstop-talkoilupäivä, jolloin hommia tehtiin isolla porukalla.
VAPAAEHTOISTOIMINTA JA VÄLITYÖMARKKINAT
Vapaaehtoistoiminta jatkui vahvana ja vilkkaana. Vapaaehtoiset voivat osallistua haluamallaan tavalla: olemalla mukana asiakaspäivystyksissä, solmimalla yhteistyökontakteja,
tekemällä PR-työtä ja someviestintää, suunnittelemalla tapahtumia, organisoimalla toimintaa sekä vastaanottamalla, lajittelemalla ja
hyllyttämällä tavaraa.
Vapaaehtoiset tekivät kuukausittain yhteensä
keskimäärin yli 400 tuntia. Kiireisinä aikoina,
kuten joulun alla, tehdyt työtunnit moninkertaistuivat niin, että marras- ja joulukuussa
urakoitiin reippaasti yli 600 tuntia.

Vapaaehtoisia 90
Tiiminvetäjä: Kirsi Stenvall

Vuoden mittaan usea yritys antoi työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistyöhön työajallaan. Näistä päivän mittaisista
pop up -vapaaehtoisten työpanoksista kertyi
satoja talkoohengen innoittamia tunteja.
Tärkeänä osana kokonaisuutta oli myös välityömarkkinat. Vuoden aikana Hopessa työskenteli yhteensä 56 työkokeilijaa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa. Kaksi henkilöä oli
työllistetty palkkatuen turvin. Hope oli heille
erinomainen paikka orientoitua työelämään
ja tehdä merkityksellistä ja mielekästä työtä.
Useimmat heistä löytyivät asiakkaidemme
joukosta, ja Hope on ollut heille turvallinen ja
tuttu paikka aloittaa työelämä. Useat jäivät
vapaaehtoisiksi työkokeilujaksonsa loputtua.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Suurin osa tavaralahjoituksista saatiin Tampereen alueen asukkailta, jotka ovat halunneet
antaa käytetyt, hyväkuntoiset tavarat eteenpäin jaettaviksi. Myös eri järjestöt ja työpaikat järjestivät keskuudessaan tavarakeräyksiä.
Saimme myös uutta tavaraa lahjoituksena
yrityksiltä. Tavaralahjoitusten ohella jaoimme
perheille myös ruokalahjakortteja etenkin
joulun alla. Meille tehdyillä rahalahjoituksilla
hankimme 50 euron arvoisia ruokalahjakortteja, joita jaettiin 517 perheelle.
Harrastustuki
Halusimme mahdollistaa mahdollisimman
monen lapsen harrastuksen jatkumisen. Harrastustukea sai 305 lasta yhteensä yli 60 000
eurolla. Suosikkilajeina pysyttelivät jalkapallo
ja cheerleading, mutta tuimme myös taide- ja
musiikkiharrastuksia laajalla skaalalla. Tuimme

myös harrastusvälineiden hankintaa joko kierrätystavaroin tai urheiluliikkeiden lahjakortein.
Vapaa-ajan elämykset
Pitkin vuotta jaoimme lippuja elokuviin, teatteriin, museoihin ja jääkiekkopeleihin – yhteensä
4 266 lippua. Koululaisten loma-aikoina voitiin
jakaa pääsylippuja huvipuistoihin, puuhapuistoihin sekä kylpylöihin. Toivon päivänä toteutuivat monen nuoren toiveet, ja haaveista tuli
totta yhteistyökumppaneiden avulla.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Tärkein viestintäkanavamme on Facebook,
jossa sivullamme oli vuoden lopussa yli 9 500
tykkääjää. Facebook-sivullamme pystymme
viestimään nopeasti ja tehokkaasti siitä, mitä
meillä tapahtuu. Suosituimmat päivitykset saivat kymmeniä jakoja, ja näiden kautta enimmillään yli 60 000 lukijaa. Instagram on myös
käytössämme.
TALOUS JA VARAINHANKINTA

SIDOSRYHMÄT
Teimme yhteistyötä yhä useamman yrityksen kanssa, ja yhteiset kampanjat lisääntyivät.
Hope oli myös yritysten lahjoitusten kohteena.
Etenkin joulun alla yritysten rahalahjat sekä
lahjakeräykset varmistivat hyvän joulun asiakkaillemme. Joulun aikana monessa liikkeessä
kerättiin lahjoja lapsille ja perheiden lemmikeillekin. Yhdessä Ratinan kauppakeskuksen
kanssa tehty menestyksekäs ja näkyvä joululahjakampanja toi lahjan noin 3 000 lapselle ja
nuorelle.
Tampereen kaupunki mahdollisti toimintaamme. Kumppanuussopimus kaupungin
kanssa turvaa meille puolet toimitilamme
vuokrasta. Hope on tunnustettu osa alueen
vähävaraisten perheiden tukiverkostoa, ja
yhteistyömme sosiaalisektoriin on tiivistä.

Hope Tampereen varat koostuivat Tampereen
kaupungin myöntämästä avustuksesta sekä
yritysten ja yksityisten rahalahjoituksista.
YHDESSÄ PERHEIDEN KANSSA
ARJESSA JA JUHLASSA
Vuosi 2019 oli työntäyteinen, ja saimme olla
mukana niin perheiden arjessa kuin juhlassakin.
2019 vuoden toimintasuunnitelmaan kirjasimme tavoitteeksi panostaa perheiden
vapaa-aikaan ja virkistykseen, mikä toteutuikin hienosti. Yhdessä lahjoittajien kanssa
pystyimme jakamaan perheille erilaisia lippuja
ja osallistumismahdollisuuksia monenlaisiin
tapahtumiin huomattavasti aiempaa enemmän.
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Turku – Kouluruokaa perheille
Avustuksia sai 550 perhettä, joissa

yhteensä 1637 lasta

Käyntikertoja oli vuoden aikana yhteensä 1 614.
Toiminta jatkui edelleen samoissa tiloissa Turun
Itäharjulla. Vastanotto tapahtuu aina ajanvarauksella, päivittäin paikalla on 2–6 vapaaehtoista.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Asiakkaiden vastaanotto ja lahjoitustavaroiden
lajittelu ja hyllyttäminen tehdään täysin vapaaehtoisvoimin, kuten myös erilaisiin tapahtumiin
osallistuminen ja Hopen esittely eri tilaisuuksissa. Vapaaehtoisista moni on ollut mukana jo
useita vuosia, ja uusia vapaaehtoisia on tullut
mukaan toimintaan. Vapaaehtoisten lisäksi
kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yksi
henkilö ja työkokeilussa kaksi. Yrityksiltä on
myös saatu paljon talkooapua vuoden aikana.
Keväällä valtakunnalliseen Hopen vapaaehtoisten tapaamiseen osallistui neljä henkilöä,
ja Turun vapaaehtoiset saivat lounaslippuja
paikalliseen ravintolaan.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Avun antamisen tarvitsijoille mahdollistivat
edellisten vuosien tapaan lukuisat yksityiset,
yritykset, järjestöt, yhdistykset sekä tapahtumat. Suurin osa jakamistamme tavaroista
oli lasten ja nuorten vaatteita, kenkiä, kodin
tekstiilejä, leluja ja harrastusvälineitä. Tavaroita
jaettiin asiakasperheille päivystyksissä tarpeen
mukaan. Kauempana asuville perheille lähetimme paketit postin kautta. Paketteja lähtee
yhteen perheeseen 2–4 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.

Vapaaehtoisia 28
Tiiminvetäjät: Arja Heinonen ja Ritva
Virtanen (10/2019 asti)

Kampanjoiden myötä keräsimme lapsille polkupyöriä, koulureppuja (800 uutta reppua),
joulukalentereita, joululahjoja ja lahjakortteja.
Yhteistyö kouluruokailuyrityksen kanssa jatkui
edelleen, ja useampi perhe haki kuukauden
kerrallaan kouluilta ylijäänyttä ruokaa. Mukana
oli entistä enemmän kouluja, mikä mahdollisti
jopa 30–35 perheen ruokahaun kuukaudessa.
Harrastustuki
Harrastustukea sai 90 lasta noin 18 000 euron
edestä. Tuetut harrastukset olivat samoja kuin
edellisenä vuonna: muun muassa voimistelu,
jalkapallo, uinti, sähly ja parkour. Vapaapaikkoja
saatiin muun muassa jujutsuun.
Vapaa-ajan elämykset
Järjestimme kaksi kesäretkeä yhteensä noin
130 henkilölle Puuhamaahan ja Linnanmäelle.
Lisäksi jaettiin lukuisia uimala-, kylpylä-,
jäätelö- ja elokuvalippuja sekä lippuja Superparkkiin, Muumimaailmaan ja erilaisiin lasten
tapahtumiin kuten Seikkisrock. Jääkiekko-otteluihin saatiin 100 kausikorttia.
Nuorten unelmakampanja toteutettiin kesäkuussa, ja toiveista toteutui noin 85 prosenttia.
Toiveina oli muun muassa puhelimia, tietokoneita, pelikoneita, sähköpyörä, kalastusreissu
ja rippijuhlat. Toiveet olivat melko lailla samoja
kuin edellisvuonna, jolloin kampanja toteutettiin ensimmäisen kerran.
SIDOSRYHMÄT
Yhteistyö jatkui entiseen malliin yritysten ja
muiden yhteistyötahojen kanssa. Yrityksiä toimii kummeina ammattioppilaitoksissa ja luki-

ossa oleville koko opiskelun ajan. Vuoden 2019
aikana mukaan tuli uusia isoja yrityksiä, jotka
tukevat muun muassa lasten harrastuksia. Raisiossa järjestettiin paikallisen yrityksen voimin
tapahtuma, jossa kerättiin lapsille ja nuorille
harrastuksiin taloudellista tukea. Yhden firman
järjestämän hyväntekeväisyyshuutokaupan
tuotoilla toteutettiin keväällä uimakoulu, johon
pääsi mukaan 15 lasta.
Teimme yhteistyötä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kanssa sekä myös muiden
auttavien tahojen kanssa (esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n kanssa, joka järjestää monikulttuurisia leirejä maahanmuuttajille). Yhteistyötä
perheiden auttamiseksi tehdään myös seurakunnan ja kuntien sosiaalitoimen kanssa. Turun
Ammattiopisto Spesiasta kävi opiskelijoita
ohjaajien kanssa tutustumassa Hopen toimintaan varastolla kerran viikossa syksyllä 2019.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Paikallinen viestintätoimisto jatkoi edelleen
yhteistyötä kanssamme. He tekivät lehdistölle
ja medialle tiedotteita sekä laativat mainoksia kampanjoistamme sosiaaliseen mediaan.
Tämän yhteistyön johdosta olemme saaneet medianäkyvyyttä erittäin paljon TV:ssä,
radiohaastatteluissa sekä kaikissa Turun alueen
lehdissä. Lisääntynyt näkyvyys on tuonut uusia
yhteistyötahoja ja tukijoita. Turun Hopella on
oma Facebook-sivu, Instagram-tili ja blogisivu,
johon päivitetään kuulumiset kuukausittain.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Hope Turku toimii STEA:n, Turun kaupungin
sekä yritysten ja yksityishenkilöiden tuella.
Osallistuimme myös erilaisiin tapahtumiin,
joiden tuotto ohjattiin Hopelle.
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Vaasa – Yhteistyötä kierrätyksen tiimoilta
Avustuksia sai 182 perhettä, joissa
yhteensä 472 lasta

Hope Vaasan toiminta on vakiintunutta, toimitilamme ja toimintamme on tullut paikallisesti tutuksi. Asiakasperheiden määrä kasvoi
edellisestä vuodesta. Pystyimme tuplaamaan
harrastustuen määrän edellisvuoteen verrattuna. Toimimme edelleen samoissa tiloissa kuin
toiminnan käynnistyessä, ja tila toimii sijaintinsa puolesta mainiosti. Vapaaehtoisten määrä
on laskenut, mikä huolestuttaa erityisesti siitä
syystä, että asiakasperheiden määrä kasvaa
vuosittain.
Lahjoittajat toivat Hopelle paljon lahjoituksia.
Haasteena on meille kelpaamattoman – rikkinäisen ja likaisen vaatteen ja tavaran – valitettavan suuri määrä. Onneksi kehitimme ja
monipuolistimme kierrätystapojamme vuoden
2019 aikana. Myös yritysten kiinnostus kasvoi
edelleen, saimme sekä harrastustoimintaan
että muuhun toimintaan hienosti varoja ja lahjoituksia.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vaasassa toimimme puhtaasti vapaaehtoisten
voimin. Meillä on tiimejä tai vastuuhenkilöitä,
jotka vastaavat tietystä osa-alueesta. Vastuut
liittyvät asiakasperheisiin, yritysyhteistyöhön,
harrastustoimintaan, viestintään, vapaaehtoisten koordinointiin, toimitilan siivoukseen
ja lahjoitusten vastaanottoon. Vapaaehtoiset
voivat itse päättää minkä tiimin toimintoihin
haluavat osallistua ja millaisella panoksella. Tiiminvetäjät koordinoivat tiimien toimintaa.
Alkuvuodesta 2019 järjestimme uusien vapaaehtoisten rekryillan, johon saapui noin 10
kiinnostunutta paikalle. Aktiivijäseniksi saimme
heistä muutaman. Suurin osa vapaaehtoisista
on työssäkäyviä ja perheellisiä, joten vapaaehtoistyöhön käytettävä aika on rajallinen.

Pystyimme tuplaamaan
harrastustuen määrän
edellisvuoteen verrattuna
yrityslahjoitusten turvin.

Vapaaehtoisia 35
Tiiminvetäjä: Sanna Bondas ja Kristiina Brisk-Mosander
Tiimissä on kuitenkin muutamia hyvin aktiivisia
eläkeläisvapaaehtoisia, jotka ovat myös päiväsaikaan käytettävissä.
Loppuvuodesta pidimme perinteisen vapaaehtoisten virkistysillan, jolloin kävimme yhdessä
syömässä.
Meillä oli myös Elisan kanssa vapaaehtoistyöhön liittyvää yhteistyötä; heidän työntekijänsä
tekivät pari päivää vapaaehtoistyötä toimitiloillamme lajitellen lahjoituksia, täyttäen hyllyjä ja
siistien varastoa.
AVUSTUSTYÖ
Tavaralahjoitukset
Lahjoitukset saatiin pääasiassa yksityishenkilöiltä paria valtakunnallista yrityslahjoitusta
lukuun ottamatta. Lahjoituksia vastaanotettiin
1–2 kertaa kuukaudessa.
Jätehuoltoyritys Stormossenin kanssa olemme
jatkaneet yhteistyötä. Haimme hyötykäyttöasemilta käyttökelpoisen tavaran meille
jakoon ja aloitimme yhteistyön heidän uuden
Minimossen-kierrätysgalleriansa kanssa.
Yhteistyömme Afrikka-keräyksen suhteen
jatkui onnistuneesti: tarpeettomat vaatteet
vietiin yhteyshenkilömme kautta Gambian
kyliin. Lisäksi meillä oli samanlaista yhteistyötä
Viron suuntaan. Käynnistimme yhteistyötä
myös UFF:n kanssa.
Asiakasperheitä otimme edelleen vastaan ajanvarausten kautta. Asiakasperheiltoja järjestimme kaksi kertaa viikossa. Perheiden määrän
kasvaessa siirryimme hieman tiiviimpään aikataulutuksee, Perheet pystyivät käymään meillä
edelleen kolmen kuukauden välein.

Harrastustuki
Harrastustoiminnan tukeminen kasvoi vuoteen
2018 verrattuna ja mahdollistui yrityslahjoitusten turvin. Lahjoitusten avulla tuimme 36 lasta
heidän harrastuksissaan vuonna 2019.
Vapaa-ajan elämykset
Paikalliset kulttuuri- ja liikuntatoimijat lahjoittivat kauttamme lippuja perheille. Saimme
lippuja Vaasan Sportin jääkiekko-otteluihin,
konsertteihin ja teattariin. Näitä tarjottiin
kaikille perheille. Kesällä järjestimme matkan
huvipuisto PowerParkiin kahden bussilastillisen
voimin. Syksyllä järjestimme perheen pienimmille päivän HopLopissa tarjoten sisäänpääsyn.

loseura VPS järjesti Black Fridayn yhteydessä
kampanjan kausikortteihin liittyen (keräystuloksena lähes 100 kausikorttia vuodelle 2020).
Shopping Vaasan ja keskustan liikkeiden kanssa
toteutimme yhteistyössä Keskustakeräyksen,
jolla keräsimme keskustan liikkeistä lahjakortteja perheille. Lisäksi järjestimme Rotaract
Vaasan kanssa kahdesti syksyllä Buy one, give
one -keräyksen, johon ihmiset voivat lahjoittaa
muun muassa hygienia-, herkku- ja pesuainetuotteita. Olimme esittelemässä toimintaamme myös Ehjä ry:n nuorten ryhmälle, joka
kiinnostui vapaaehtoistyöstämme.

Kampanjat
Osallistuimme vuoden aikana Toivon päivään,
reppukampanjaan, Peliviikon ja joulupussin
keräykseen sekä paikalliseen Keskustakeräykseen.

Julkisen sektorin kanssa yhteistyö painottui
ennen kaikkea tiedonvaihtoon. Sosiaalitoimen
ja Vamian kielikoulutuksen/valmentavan koulutuksen kautta meille ohjautui useita asiakasperheitä. Yhteistyö kaupungin sosiaalipalveluiden kanssa on tärkeää, ja esittelimme heille
toimintaamme alkusyksyn yhteistapaamisessa.

SIDOSRYHMÄT

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Yrityksiltä ja yhdistyksiltä saimme hienosti
tavara-, raha- ja elämyslahjoja. Paikalliset
kuntokeskukset keräsivät joulupusseihin lahjoituksia toimipisteissään, Musti ja Mirri keräsi
myymälässään lahjoituksia perheidemme lemmikkijäsenille, Elisan työntekijät järjestivät perheillemme joulukalenterikeräyksen ja jalkapal-

Pääviestintäkanavamme on Facebook, jota
käytämme viikoittain. Sivua seuraa yli 1 650
henkilöä. Instagram-tilillä on noin 440 seuraajaa. Lisäksi olemme perustaneet blogin, joka
tulee aktiivisemmin käyttöön vuoden 2020
puolella. Hyödynnämme tiedotuksessa myös
paikallista kaupunkilehteä, Vaasan Ikkunaa.
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Asiakasperheiden palautteita

”Tuhannet kiitokset! Itkin
liikutuksesta ja kiitollisuudesta,
kun katsoin, mitä lahjakassi sisälsi!
En tiedä, miten te onnistutte näitä
taikomaan, joko olette oikeita
tonttuja tai enkeleitä! Meidän
joulu ainakin tulee olemaan ihana
näiden avulla ja teinipoikakin tosi
onnellinen! Kiitos!!”

”Sanat eivät riitä kertomaan kuinka
kiitollinen olen avusta. Sen tiedän,
että sillä oli kuuden ihmisen elämään
todella suuri merkitys. Kiitos.”

”Harrastustuen saaminen
merkitsi perheellemme sitä,
että lapset pystyivät jatkamaan
harrastuksiaan ja meidän
perheeseen saadaan
tänä vuonna joulu.”

”Hyvää joulua koko Hopen
henkilökunta. Olette tehneet meidän
joulusta, sekä kuluneesta vuodesta
paremman.”
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