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YLEISTÄ

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.
Vapaaehtoisvoimin toteutettu avustustyömme tavoitti
vuonna 2020 yhteensä 9181 vähävaraista perhettä, joissa
asui 22 274 lasta ja nuorta. Avustettujen perheiden määrä
siis kasvoi edelleen. Koronapandemia näkyi sekä kasvavina
asiakasmäärinä että etenkin keväällä ruoka-avun tarpeena.
Toisaalta se vaikeutti vapaaehtoistoimintaa, sillä ymmärrettävästi etenkin riskiryhmäläisiä jäi toiminnasta tauolle
ja tekeminen kasaantui pienemmän vapaaehtoisporukan
harteille.
Huolimatta haastavasta vuodesta pääsimme vapaaehtoisten määrää koskevaa tavoitetta lukuun ottamatta
muihin tavoitteisiimme. Tästä suuri, sydämellinen kiitos
jokaiselle toimintaan osallistuneelle. Moni teki vapaaehtoista avustustyötä kotoaan samalla lasten etäkoulua ja

AUTTAMISHALU JA TOISTEN
HUOMIOIMINEN OLI TODELLAKIN
VOIMISSAAN KRIISIN AIKAAN!
omia etätöitään ahertaen. Auttamishalu ja toisten huomioiminen oli todellakin voimissaan kriisin aikaan! Tämä
konkretisoitui myös rahalahjoitusten kasvanana määränä
niin keväällä kuin joulun alla. Ennätysmäinen rahankeräystuotto mahdollistaa tulevana vuonna perheiden tarpeisiin
vastaamisen.
Oli myös hienoa huomata, että työmme perheiden hyväksi
noteerattiin niin median kuin yhteiskunnallisten keskustelujen keskiössä. Perheiden ääntä haluttiin kuulla ja me
nostimme sitä mielellämme esille. Tätä teemme myös
jatkossa, sillä vaikeassa taloudellisessa asemassa elävien
perheiden kokemuksia on äärimmäisen tärkeä kuulla ja
huomioida päätöksenteossa. Meidän mielestämme jokainen lapsi ansaitsee tasavertaiset mahdollisuudet hyvään
arkeen.
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1.1 Toiminnan tarkoitus ja
toimintamuodot
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry on vuonna 2009 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton avustus- ja vapaaehtoisjärjestö.
Apumme kohdentuu vähävaraisille ja äkillisen kriisin kohdanneille lapsiperheille sekä huostaan otetuille lapsille. Teemme todeksi unelmaa siitä,
että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään
arkeen. Samalla edistämme yhteisöllisyyttä ja välittämistä Suomessa.

TOIMINTAMUODOT
Tavara- ja vaatelahjoitukset
Harrastustoiminnan tukeminen
Iloa tuottavien vapaa-ajan elämysten mahdollistaminen

ARVOT
Inhimillisyys

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

Avoimuus

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

Luotettavuus

Kannamme sydämessämme suurta kunnioitusta sekä 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.
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1.2 Henkilöstö

1.4 Jäsenasiat

Vuonna 2020 yhdistyksellä oli kaksi vakituista työntekijää edellisvuoden tapaan. Toiminnanjohtajana työskenteli
Eveliina Hostila ja toiminnanohjaajana Nora Virtanen.

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2020 oli 529 (v. 2019
437). Kannattajajäseniä näistä oli 13.

Yhdistyksen toiminnassa oli mukana lisäksi työkokeilijoita, työharjoittelijoita, henkilöitä kuntouttavasta
työtoiminnasta sekä yhdyskuntapalvelun suorittajia.
HALLITUS VUONNA 2020:
Tiina Nummenmaa, puheenjohtaja
Hanna Ahlblad, varapuheenjohtaja
Kari Keskitalo

1.3 Hallitus ja kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
perjantaina 19.8.2020 klo 10 Kutomotien toimipisteessä Helsingissä. Kokous siirrettiin Covid-19-pandemian vuoksi keväältä syksylle. Kokouksessa päätettiin
yhdistyksen sääntömääräisistä asioista.
Hallitus piti vuoden aikana 11 kokousta.

Jäsenasioita hoiti toiminnanjohtaja ja käytössä oli FloMembers-jäsenrekisteri.

Suoraan avustustyöhön
käytettiin varoja
1 413 307 euroa – kasvua
edellisvuoteen 45 %

Tampereen toimipisteessä oli vuoden aikana määräaikaisessa palkkatuetussa työsuhteessa kaksi henkilöä.
Pääkaupunkiseudulla palkkatuella työskenteli kaksi
henkilöä.

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

AVUSTUSTOIMINTAAN KÄYTETYT
KERÄYSVARAT 2018–2020
(tavaraostot, harrastustuki, elämystoiminta)
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1.5 Talous
Yhdistyksen tuloslaskelma päivämäärällä 31.12.2020
osoitti ylijäämää 805 724,58 euroa. Joulukuun 2020
varainhankinnan tuotot olivat 997 518,09 euroa, jotka
ohjautuvat käyttöön vuonna 2021.
Jaettujen tavaralahjoitusten arvo* 3 284 478 euroa
(vuonna 2019 4 749 840 euroa eli laskua 31 %).
Laskuun vaikuttaa kevään 2020 toimipisteiden sulku
koronarajoitusten vuoksi.
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Suoraan avustustyöhön (tavarahankinnat, harrastustuki, arjen virkistystoiminta perheille) käytettiin varoja
1 413 307,79 euroa (vuonna 2019: 976 297,50 € eli
kasvua edellisvuoteen 45 %).
* Kaava, jolla luku on laskettu: jaettujen vaatekassien määrä x lahjoituskassin keskiarvo per paikallistoimija. Luvussa on lisäksi mukana lahjoituksena saatujen & jaettujen lahjakorttien sekä yhteistyössä Sokin kanssa tehdyn joululahjakampanjan arvo.
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Autoimme lapsia ja perheitä 4,7 miljoonan arvosta
(vuonna 2019 arvo oli 5,7 miljoonaa).
Toiminnasta aiheutuvat operatiiviset kulut olivat
527 321,52 euroa (vuonna 2019: 493 841,52 € eli
kasvua edellisvuoteen 7 %).
Toiminnasta aiheutuviin operatiivisiin kuluihin saatiin
julkisia avustuksia 339 673,69 euroa (vuonna 2019:
330 497, 72 € eli kasvua edellisvuoteen 3 %).
Yhdistyksen tilitoimistona toimi Ovidoor Oy ja tilintarkastusyhteisönä KPMG Oy Ab.

1.6 Toimitilat
Yhdistyksen kotiosoite oli Helsingissä (Kutomotie
6A). Toiminnanjohtajan työpiste oli Hämeenlinnassa,
Innoparkissa.
Jokaisella paikallistoimijalla oli käytössään vuokratut
tai maksutta käyttöön saadut toimitilat.
Paikallistoimijoille vuokratut tilat toimivat lahjoitusten
vastaanotto-, varastointi-, pakkaus- ja jakopisteenä
sekä vapaaehtoistyön keskuksina.

1.7 Vuositavoitteet ja niiden
toteutuminen
Tavoitteiksi vuodelle 2020 asetimme matalan kynnyksen avustustoiminnan säilymisen asiakaslähtöisenä,

paikallistoimijoiden määrän säilymisen 20:ssä ja vapaaehtoisten määrän säilymisen ennallaan, vapaaehtoisten tehtävänjaon paranemisen, selkeän ja ennakoivan
viestinnän sekä perheiden äänen esiin nostamisen.
Asiakaslähtöisyys nousi poikkeusvuoden aikana vahvasti esille. Keväällä vapaaehtoisemme kehittivät
nopeasti uudenlaisia auttamiskeinoja perheiden ruoka-aputarpeeseen sekä vaatelahjoitusten jakamiseen,
vaikka toimipisteemme jouduttiinkin pitämään kiinni.
Vapaaehtoisten määrä oli vuoden lopulla 672 henkilöä
eli määrä putosi edellisvuodesta muutamalla kymmenellä. Tähän vaikutti etenkin riskiryhmäläisten jääminen
toiminnan ulkopuolelle. Vapaaehtoisten paremman
tehtävänjaon kehittäminen jäi poikkeusvuoden tilapäisten toimintamallien puitteissa seuraavalle vuodelle.
Kaikki 20 paikallistoimijaamme jatkoivat aktiivista
toimintaansa.

Viestintämme oli kauttaaltaan ennakoivampaa ja pääsimme viestimään ketterästi myös uusista toimintatavoista. Media lähestyi meitä ajankohtaisiin, vähävaraisia
lapsiperheitä koskeviin kysymyksiin liittyen aktiivisesti.
Perheiden ääni pääsi sitä kautta esille myös yhteiskunnallisissa ajankohtaisissa keskusteluissa.

1.8 Arviointi ja seuranta
Teimme elokuussa laajat kyselyt sidosryhmillemme:
vapaaehtoisille (sähköpostikysely, vastauksia 222),
asiakasperheille (sähköpostikysely, vastauksia 2314),
palveluohjausta tekeville tahoille (sähköpostikysely,
vastauksia 55) sekä lahjoittajille (Facebook-kysely,
vastauksia 224).
Arviointitietoa hyödynnetään sekä toiminnan tuloksista kerrottaessa että kahden seuraavan vuoden toiminnan suunnittelussa.
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1.9 Covid-19 vaikutukset
Pandemia vaikutti toimintaamme monin tavoin. Jouduimme keväällä
rajoitusten vuoksi sulkemaan toimipisteitämme muutamaksi viikoksi,
mutta samalla vapaaehtoiset kehittivät uusia tapoja auttaa.
HOPEN RUOKA-APU TUKEE PERHEITÄ POIKKEUSAIKANA – NÄIN
TYÖ SAATIIN KÄYNTIIN PIKA-AIKATAULULLA

Pahimman pandemia-ajan aikana ruoka-apua jaettiin 4197 perheelle.
Korona vaikutti myös loppuvuonna vapaaehtoistoimintaan. Rajoitusten
vuoksi erityisesti riskiryhmäläisiä jäi toiminnasta tauolle ja vapaaehtoisten määrä putosi. Jokainen tiimi jatkoi toimintaansa, mutta työmäärä
kasaantui pienemmälle vapaaehtoisjoukolle ja haastoi vapaaehtoisten
jaksamista. Ensimmäistä kertaa Hopen historiassa vapaaehtoisten määrä
väheni edellisvuodesta.
Pandemia herätti kuitenkin erityisesti keväällä sekä joulun alla ihmisiä
auttamaan toisiaan, etenkin rahalahjoitusten muodossa. Näitä lahjoituksia kanavoimme asiakasmäärien kasvaessa etenkin lasten ja nuorten
harrastustukeen sekä perheiden muihin akuutteihin tarpeisiin.

ENSIMMÄISTÄ KERTAA
HOPEN HISTORIASSA
VAPAAEHTOISTEN
MÄÄRÄ VÄHENI
EDELLISVUODESTA.
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2 YHTEISTYÖ
2.1 Järjestöyhteistyö
Hope on ollut mukana EAPN Finlandin Lapsen köyhyys
-verkoston tapaamisissa.
Paikallista asiakasohjausta on tehty eri lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa.

2.2 Yhteistyö kuntasektorin
kanssa
Paikallistoimijat saivat kaupungeilta yleisavustuksia ja kohdennettuja avustuksia vuokrakuluihin ja retkitoimintaan.
Käytänteet ja summat vaihtelivat kaupungeittain. Yksityiseltä/yritykseltä käyttöön saadut kuluttomat tilat olivat
Hyvinkäällä ja Lahdessa. Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, 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 tavara- ja vaatelahjoituksia, ammatillista
osaamista muun muassa viestintään ja taloushallintoon sekä
suoraa rahallista tukea toiminnallemme.
Yhteistyö DNA:n kanssa jatkui laitelahjoitusten osalta. Lisäksi
DNA:n Auttava puhelin -kampanja järjestettiin heinäkuussa
ja se lisäsi lahjoituslaitteiden kokonaismäärää.
Osuuspankin kanssa toteutimme sekä Lounas joka pöytään
-kampanjan että Reppu joka selkään -keräyksen. Lounas pöytään -kampanjassa Pohjola Vakuutus lahjoitti 9 600 lounasta
vähävaraisille perheille ja kannusti myös muita lahjoittamaan.
Reppu joka selkään -keräys tuotti 3850 reppua sekä suuren
määrän muita koulutarvikkeita koulutielle suuntaavien iloksi.
Mustin ja Mirrin kesä- sekä 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.
Keväällä ja kesällä oli käynnissä Coca-Colan kampanja,
jossa oli mukana myös tubettaja IlariPro. Kampanjan myötä
saimme rahallista tukea yli 13-vuotiaiden lasten jalkapalloharrastukseen.
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Venner oli edelleen kanssamme auttamassa perheitä perheiden
kotiovelle toimitettavien ruokakassien muodossa. Yhteistyön
avulla 2880 perhettä sai ruoka-apua.
Salibandyn MM-kisaverkoston yhdessä järjestämä Anna mahdollisuus -kampanja keräsi 1.-21.9. välillä harrastusvälineitä
vähävaraisten lasten ja nuorten liikkumista mahdollistamaan.
https://mahdollisuusharrastaa.fi/
R-kioskin syyskuussa alkanut Ärrä tekee hyvää pullalla -kampanja tuotti paitsi hienon rahalahjoituksen, myös paljon paikallista jatkoyhteistyötä Hopen paikallistoimijoiden ja paikallisten
R-kioskien välille.
Jungle Juice Barin kampanjassa jokaisesta Jungle Juice Barin
verkkokaupasta ostetusta 6 dl:n smoothiesta tai kympin lahjakortista lahjoitettiin smoothie Hopen asiakasperheille. Lahjoituksia kertyi yli 1500 kappaletta.
Work Goes Happy ja työelämän huippuasiantuntijat yhdistivät
voimansa ja osaamisensa hyvän tekemiseen järjestäen 26.11.
Toivon tuki -webinaarin, jonka osallistumismaksut lahjoitettiin
Hopelle.
Marlin Glögi -kampanja tuotti 10 000 € lasten ja nuorten harrastusten tueksi. Kampanja näkyi Marlin tuotteissa ja kuluttajilla
oli mahdollisuus kasvattaa lahjoituspottia.
Kesko teki ruokalahjakorttilahjoituksen Hopelle sekä keväällä
että joulun alla. Molemmilla lahjoituksilla mahdollistettiin ruokaa 800 vähävaraiselle perheelle: jouluna jouluateria ja keväällä
arkiruokaa kouluruokailujen ollessa osin suljettuina.
Niemi Palvelut Oy:n ja Radio Suomipopin Joulukampanja lah-

joitti 100 000 euroa avun tarpeessa oleville perheille. Kampanja pyörii Radio Suomipopilla 7.-18.12.2020, ja sen aikana
Tukikummit ry ja Hope ry toimittivat 200 euron arvoiset ruokalahjakortit viidellesadalle perheelle ympäri Suomen. Hopen
kautta perheisiin kulki 250 lahjakorttia.
Kelloharrastajat järjestivät joulukuussa Boxin Auki -keräyksen,
jossa lipaslahjoituksia tuli 517 kpl. Huutokauppojen kokonaismäärä oli 125 kpl ja keräyksen kokonaissumma on 55 964 €.
Lahjoittajien oli mahdollista hankkia joululahjoja Prisman verkkokaupan kautta 19 paikallistoimijoillemme jaettavaksi. Kampanja onnistui yli odotusten, sillä tuotteita ostettiin yhteensä
yli 6800 kappaletta.

2.4 Muut kampanjat ja
tapahtumat
Hopen omaa keväistä kampanjaa, Toivon päivää (4.6.) vietimme
Nuorten harrastusunelmat -teemalla. Tässä valtakunnallisessa
kampanjassa kysyimme asiakasperheiden nuorilta heidän toiveitaan ja unelmiaan harrastamiseen liittyen. Lahjoittajien avulla
toteutimme viidensadan nuoren toiveet.
Joulukampanjoidemme avulla saimme jouluapua ruuan ja lahjojen muodossa 5861 perheelle eli 14 101 lapselle ja nuorelle.
Tästä suuri kiitos niin yksityisille kuin yrityslahjoittajille.
Hyvinkäällä pelattiin pesäpalloa hyvän asian puolesta 8.8.2020.
Keltainen sydän -ottelussa joukkueet oli koottu julkisuuden
henkilöistä ja tapahtumalla kerättiin varoja Hopen toiminnan
tukemiseksi.
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3 VARAINHANKINTA,
MARKKINOINTI JA
VIESTINTÄ
3.1 Varainhankinta
Rahankeräysluvan alaisina keräyskanavina käytössä oli suora tilisiirto,
virtuaaliset keräyslippaat, MobilePay, Pivo ja lisäksi rahanlahjoitusmahdollisuuksista tiedotettiin kotisivuillamme.
Vuoden aikana saatiin merkkipäivälahjoituksia ja yksittäisiä lahjoituksia
yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä.
Vuonna 2020 yhdistyksellä ei ollut valtakunnallista myytävää varainkeruutuotetta.
Paikallistasolla kerätyt varat olivat kyseisen paikallistoimijan käytettävissä.
Varainhankinnan kokonaistuotot vuonna 2020 olivat 2 276 183,88 €
ja kulut 4 176,84 € (ohjelmistokulut).
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3.2 Media

3.3 Viestintä ja markkinointi

Medialle lähetettiin vuoden aikana viisi tiedotetta: korona-ajan auttamisesta, Toivon päivän kampanjan aloituksesta sekä keräyssaldosta,
kunnille kootuista harrastusvinkeistä sekä joulun ajan auttamisesta.
Jokainen tiedote poiki joko paikallisia tai valtakunnallisia nostoja.

Aktiivisena viestintäkanavana oli käytössä Facebook, jossa yleisellä
sivulla oli 31.12.2019 yhteensä 22 659 tykkääjää (31.12.2019 tykkääjiä
21 196, 31.12.2018 tykkääjiä 18 363). Lisäksi jokaisella paikallistiimillä
oli omat Facebook-sivunsa.

Hopea koskevia uutisosumia oli vuoden aikana 162 (vuonna 2019 215).

Twitterissä toimimme yhden yhteisen tilin kautta. Instagramissa tiimeistä olivat pääkaupunkiseutu, Tampere, Joensuu, Kouvola, Oulu,
Rovaniemi, Turku, Lappeenranta, Vaasa, Hämeenlinna, Kajaani, Mikkeli,
Lahti ja Lohja jokainen oman tilinsä kautta. Lisäksi osalla tiimeistä oli
käytössä paikallinen blogi.

Korona ajoi köyhiä perheitä auttavan yhdistyksen tiukoille — rahaa menee
ruoka-apuun, ja lasten toiveet odottavat lahjapuiden oksilla (9.12.2020)
Keskiluokalle maskisuositus on pikkujuttu, mutta köyhälle se voi tarkoittaa
vararikkoa (YLE 11.8.2020)
Koronan aiheuttama ahdinko jatkuu edelleen – monilla lapsiperheillä on
pulaa ruoasta, mutta apua voi joutua odottamaan viikkoja (YLE 21.8.2020)

Käytössä oli mediaseurantatyökalu Ampparit.
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Verkkosivustomme toimii osoitteessa www.hopeyhdistys.fi. Sivustolla oli vuoden aikana katselukertoja 692 753 (v. 2019 641 713)
ja käyttäjiä 213 662 (v. 2019 196 907).
Hopen jäsenille lähetettiin vuoden aikana kolme tiedotetta. Facebookissa toimi tiimien ja tiiminvetäjien suljetut keskusteluryhmät.
Lisäksi harrastustiimiläisille perustettiin oma keskusteluryhmä.
Osalla tiimeistä oli käytössä WhatsApp-ryhmät.
Markkinointi painottui verkossa tehtävään markkinointiin. Facebook-mainontaa toteutettiin muun muassa uusien vapaaehtoisten
tavoittamiseksi. Mainonta kohdistui paikallistasolle, alueen ihmisiin
ikähaitarissa 18-65+.

3.4 Vaikuttaminen
Aloitimme vuoden 2021 kuntavaaleja silmällä pitäen materiaalien
työstön teemalla ”Kuntapäättäjä, varmista että jokainen lapsi saa
harrastaa.” Kotisivuillemme avattiin myös oma sivu tätä varten:
hopeyhdistys.fi/vaikuttaminen/
Toimenpiteet:
y

y
y
y

1.10. puolueiden johtajistolle lista konkreettisista toimista
(liite), joiden avulla vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten
harrastamista voidaan tukea kunnissa myös tässä haastavassa
tilanteessa.
21.10. mediatiedote konkreettisista toimista.
21.10. Vaikuttaminen sivu auki ja Ajankohtaista-sivulle sekä
somekanaviin nosto tästä.
21.10. Eduskunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi kirjallista
asiantuntijalausuntoa:

Asia: HE 146/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion
talousarvioksi vuodelle 2021
Teema: Miten koronaepidemia on näkynyt ruohonjuuritasolla avun
tarpeessa ja sitä hakevien määrissä, ja miten toimintaa on voitu
järjestää koronarajoitusten puitteissa?
Vastasimme lausuntoon.
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4 AVUSTUSTOIMINTA
PERUSTUU
VAPAAEHTOISUUTEEN

Hopen avustustyö toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Toiminnanjohtaja ja toiminnanohjaaja tukivat ja kehittivät vapaaehtoistoimintaa.
Vapaaehtoisten lukumäärä oli joulukuun lopulla 672 (2019 vuonna
702) henkilöä. Yhdistyksessä oli mukana myös kymmeniä ”pop up”
-vapaaehtoisia ja vapaaehtoistyötä kävivät tekemässä yritysten
vapaaehtoisporukat, joskin pandemian aiheuttamien rajoitusten
vuoksi henkilömääriä toimipisteillä jouduttiin osin rajoittamaan.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean avustus kohdistui kokonaisuudessaan vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja
vapaaehtoisten tukemiseen.
Vuositavoitteenamme oli innostavan vapaaehtoistoiminnan edistäminen, olemassa olevien paikallistoimijoiden määrän säilyminen
sekä vapaaehtoisten määrän säilyminen vähintään ennallaan. Paikallistoimijoiden määrä säilyi 20:ssa, mutta vapaaehtoisten määrä
väheni muutamalla kymmenellä. Pandemia rajoituksineen ja ihmisten
varovaisuus osallistua toimipisteillä tehtävään avustustyöhön vaikuttivat tähän. Kuitenkin tyytyväisyys vapaaehtoistoimintaa kohtaan
säilyi vapaaehtoisille suunnatun kyselyn vastausten perusteella.
Erityisen hienoa oli huomata vapaaehtoisten vahva halu kehittää
kevään pahimman kriisivaiheen aikana uudenlaisia tapoja auttaa.
VAPAAEHTOISTOIMINNAN INNOSTAVA OHJAAMINEN

ERITYISEN HIENOA OLI HUOMATA
VAPAAEHTOISTEN VAHVA HALU KEHITTÄÄ
KEVÄÄN PAHIMMAN KRIISIVAIHEEN
AIKANA UUDENLAISIA TAPOJA AUTTAA.

y

Valtakunnallinen vapaaehtoisten tapaaminen jouduttiin
koronan vuoksi perumaan. Sitä osittain korvaamaan järjestettiin Maaret Kallion Toivo-luento kaikille vapaaehtoisille 15.10.2020. Luento sai paljon positiivista palautetta.
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y

Myös tiiminvetäjien syystapaaminen jouduttiin perumaan.
Tiiminvetäjille järjestettiin syksyn aikana kolme etäpalaveria.

y

Paikallistiimit pitivät palavereja sekä virkistäytyivät paikallisesti tiimeille jaetun virkistäytymisrahan turvin.

y

Vapaaehtoisille tarjottiin mahdollisuutta ryhmämuotoiseen
työnohjaukseen.

y

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista kampanjoitiin sosiaalisessa mediassa vuoden mittaan.

y

Ympäri vuoden yhteydenpitoa ja neuvontaa vapaaehtoisille.

y

Harrastustukea myönnettiin jälleen aiempaa enemmän.

Harrastustukea myönnettiin 1994 lapselle (2019 vuonna 1509:lle).
Tuesta noin 90 % kohdistui hakemusten mukaisesti liikuntaharrastuksiin, loput kulttuuri- ja musiikkiharrastuksiin tai erilaisiin
kerhoihin.
Harrastustukea myönnettiin Hopen valtakunnallisista keräysvaroista ja hakemuksia ohjattiin yhteistyösäätiöömme. Lisäksi
paikallistiimit jakoivat tukea harrastuksiin omista keräysvaroistaan. Tukea oli mahdollista hakea 6–17-vuotiaalle lapselle/nuorelle
uuden harrastuksen aloittamiseen tai olemassa olevan harrastuksen
jatkamiseen tilanteissa, joissa harrastus uhkasi loppua perheen
vähävaraisuuden vuoksi.

Harrastustukea
myönnettiin
1994
lapselle
TUESTA NOIN 90 %
KOHDISTUI
LIIKUNTAHARRASTUKSIIN
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Hyvinkää-Riihimäki
Avustuksia sai 328 perhettä, joissa yhteensä 801 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Vuoden alku oli haasteellinen säiden ja koronatautitilanteen
johdosta, ja perinteinen laskettelukoulu ja pulkkarieha jäivät tekemättä talvella 2020. Kevät toi mukanaan rajojen
sulkemisen ja varastokäyttäytymisen muutoksen. Palvelua
jatkettiin pakkaamalla tavaraa asiakkaille ja toimittamalla
sitä asiakkaille tarpeen mukaan ruoka-avustusten lomassa.
Yksittäisiä asiakkaita kävi toimitiloissa ajanvarauksella.
VUODEN PARAS JUTTU
Ruoka-avustukset kasvoivat edellisiin vuosiin nähden.
Hope-yhdistys kertoi julkisuudessa mahdollisuudesta
ruoka-apuun ja tämän johdosta useat perheet osasivat
tiedustella asiaa.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Varastollamme oli vaihtelevasti uusia hyllyttäjiä ja työt
saatiin tehtyä mallikkaasti.
TAVARALAHJOITUKSET
Lahjoitusmäärät rahalahjoitusten muodossa kasvoivat.
Teimme ravintola Obelixin ja paikallisen taksiyrittäjän
kanssa rahankeräyshankkeen, jolla kustannettiin noin
1500 ruoka-annosta paikallisille perheille.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT KAMPANJAT
JA KERÄYKSET
Perinteinen Joulupuu-keräys toimi kahdessa paikassa.
Lahjoituksia tuli runsaasti. Lahjakassit tehtiin noin 350
perheelle, joista 10 prosenttia jäi valitettavasti noutamatta.

Vapaaehtoisia 8

Tiiminvetäjä: Peter Mustonen
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Hämeenlinna
Avustuksia sai 357 perhettä, joissa yhteensä 763 lasta

Vapaaehtoisia 55

Tiiminvetäjät: Kati Sipilä ja Kati Ketola

2020 TIIVISTETYSTI
Ruoka-avun tarve kasvoi merkittävästi. Asiakasmäärät
sekä lahjoitusten määrä kasvoivat. Yritykset lähtivät
ennätysmäärin mukaan auttamaan.
VUODEN PARAS JUTTU
Rangon ja Lammin Säästöpankkisäätiöiden 18 000 €
lahjoitus sekä uusien vapaaehtoisten määrä.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisia oli riittävästi siihen, että toiminta pyöri
hyvin, mutta lisääkin olisi mukaan mahtunut.
TAVARALAHJOITUKSET
Tavaralahjoituksia saatiin pääosin yksityishenkilöiltä.
Yrityksiltä saimme piirustustarvikkeita, maskeja, leluja,
vaatteita ja lahjakortteja. Lahjoituksia oli riittävästi,
mutta valitettavan paljon sellaista, jota ei voitu jakaa
eteenpäin. Lahjoituksia jaettiin perheille 3–4 kertaa
viikossa.
HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Suosituimmat harrastukset olivat jääkiekko, jalkapallo
ja ratsastus. Tuen tarvitsijoiden määrä on nousussa.
Tarjosimme asiakkaillemme uimahalli- ja huvipuistolippuja. Koronarajoitukset vaikuttivat jonkin verran
vapaa-ajan elämyksien tarjontaan eikä korvaavia oikein
löytynyt. Polkupyöriä ja harrastusvälineitä kysyttiin
tilalle. Elämyksiin osallistui noin 50 henkilöä.

VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Vuoden 2020 tärkein keräys oli joulukeräys, joka
onnistui yli odotusten.
TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Tärkeimmät sidosryhmämme ovat Hämeenlinnan
kaupunki, perhetyö, yhteistyöyritykset, (Viola&Max,
Kukkakimara, Parolan Kotipizza, Kaurialan Kotipizza)
ja lahjoittajat.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Saimme näkyvyyttä paikallismediassa ja sosiaalisessa
mediassa. Aika riitti paikallisyhdistyksen oman sosiaalisen median ylläpitoon vaihtelevasti. Näkyvyyttä
saimme paremmin kuin ennen, mutta sitä olisi voinut
olla enemmänkin.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme muodostuivat avustuksista ja lahjoituksista.
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Joensuu
Avustuksia sai 265 perhettä, joissa yhteensä 657 lasta

Vapaaehtoisia 20

Tiiminvetäjät: Sanna Saastamoinen ja Tiina Saarelainen

2020 TIIVISTETYSTI
Asiakasperhemäärä kasvoi, mutta lasten lukumäärä
väheni. Vuosi oli haastava koronatilanteesta johtuen.
Maaliskuusta alkaen varasto suljettiin asiakkailta ja
avustukset pakattiin valmiiksi, ja kassit annettiin perheille ovelta. Perheiden tarpeista nousi kysytyimmäksi
ruoka-apu. Keväällä ja joulun alla annettiin ruoka-apua
perheille maksusitoumusten muodossa.

leffa,- uima- ja HopLop-lippuja. Lippuja jaettiin
vähemmän kuin aiemmin, johtuen poikkeusoloista.
Noin 700 henkilöä osallistui elämyksiin.

VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Reppu joka selkään -kampanja onnistui hyvin. Joulukeräys onnistui myös tilanteeseen nähden hyvin, vaikka
jouduimme vähentämään keräyspisteitä.

VUODEN PARAS JUTTU
Joulun aika ja joulun alla tulleet lahjoitukset.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Saimme näkyvyyttä esimerkiksi paikallisessa lehdessä,
Karjalan Heilissä, joulun aikaan. Somessa oltiin hyvin
esillä myös. Yksi vapaaehtoinen hoitaa somea tiiminvetäjien avustuksella. Julkaisuja voisi olla useamminkin
ja sitä kehittelemme vuonna 2021.

MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Välillä lisäkäsipareja olisi tarvittu, mutta koronatilanteesta johtuen emme pystyneet kokoontumaan
isommalla porukalla.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisia oli sopivasti tilanne huomioon ottaen.
AVUSTUSTYÖ
Perheitä oli noin 20 enemmän kuin edellisenä vuonna.
Ruoka-avun kyselijöitä oli aiempia vuosia enemmän.
TAVARALAHJOITUKSET
Pääasiassa lahjoitukset tulivat yksityisiltä lahjoittajilta.
Joulun aikaan myös yritykset ja yhdistykset tekivät
lahjoituksia. Lahjoitukset olivat pääasiassa käytet-

tyä vaatetta ja tavaraa. Lahjoituksia oli riittävästi, ja
kysyntä ja tarjonta kohtasivat. Perheet voivat hakea
vaateavustusta kaksi kertaa vuodessa.

HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Palloilulajit olivat suosituimmat lajit. Jaoimme myös

TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Tärkeimmät sidosryhmämme ovat yritykset (esim.
Elisa, ThermoFisher, Lastenliike Päivänsäde, K-Market
Pohjanneito) sekä erilaiset yhdistykset (esim. Leijonat,
Pelastakaa lapset ry Joensuu). Yhteistyö on antoisaa
ja jos aikaa olisi riittävästi, tekisimme mielellämme
yhteistyötä enemmänkin. Yksi vapaaehtoinen hoitaa
somea tiiminvetäjien avustuksella.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varat muodostuivat yritysten, yhdistysten ja yksityisten lahjoituksista.
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Jyväskylä
Avustuksia sai 274 perhettä, joissa yhteensä 628 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Viime vuosi teetti toiminnallemme haasteita koronan
tuomien muutosten ja varastomme putkiremontin
vuoksi. Siirsimme toimintamme muutamaksi kuukaudeksi varastomme pihamaalla toimiviin kontteihin ja
loppuvuodesta pääsimme muuttamaan takaisin varastollemme. Jaettujen avustusten määrä ei kuitenkaan
vuoden aikana laskenut.
VUODEN PARAS JUTTU
Hienointa oli se, että tiimi puhalsi jälleen kerran yhteen
hiileen ja muutokset vietiin hyvällä fiiliksellä lävitse.
Korona ei lannistanut vapaaehtoisia, vaan toiminta
pyöri hienosti välillä etänä ja tilanteen salliessa varastollamme tai kontissa.

Vapaaehtoisia 28

Tiiminvetäjä: Tiina Luoto-Mäenpää/Tiina Keisanen

AVUSTUSTYÖ
Ruoka-apupyyntöjä tuli enemmän kuin aiemmin.
Painotus esimerkiksi jouluavun osalta siirtyi enemmän kohti rahalahjakorttien ja elämysten pyytämistä.
TAVARALAHJOITUKSET
Saimme viime vuonna suuren määrän hygieniatuotteita omassa keräyksessämme, lisäksi olemme saaneet
yritysyhteistyönä muun muassa polkupyöriä, lakuja,
pääsiäismunia, joululahjoja ja kännyköitä. Tavaralahjoitukset ovat pääasiassa sellaisia, mitä asiakasperheet kaipaavat. S-Ryhmän joulukeräys työllisti meitä
kovasti. Tavaralahjoituksia jaoimme ympäri vuoden.

MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Varaston putkiremonttitilanteessa kävimme kaikki
keskustelut itse rakennusurakoitsijoiden ja isännöintitoimiston kanssa muun muassa maksuhyvityksiin
liittyen. Tässä olisimme kaivanneet välillä apua.

HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Suosituimmat lajit ovat ratsastus, cheerleading ja voimistelu. Tuen tarvitsijoiden määrä on selvästi kasvussa.
Koronan vuoksi vapaa-ajan elämykset olivat paljon
rajallisempia kuin aikaisempina vuosina. Jaoimme
pääasiassa uimahalli-, Leos Leikkimaa-, HopLop- ja
elokuvalippuja sekä Verkkokauppa.comin lahjakortteja.
Elämyksiin osallistui noin 60 henkilöä.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Meillä on pitkään toiminnassa olleita vapaaehtoisia
mukavan kokoinen porukka. Viikkovuorot jakautuvat
hyvin ja perustekeminen ei kuormita liikaa.

VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Reppu joka selkään -kampanja ja oma hygieniatuotesekä joulukeräyksemme.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Oma Facebook-sivumme on erittäin toimiva kanava
ja ammattilaisten hoitamana tavoittaa hyvin yhteistyötahomme. Vastuuhenkilömme hoitaa sosiaalisen
median kanaviamme erittäin hyvin. Markkinoimme
somessa kaikkia keräyksiämme.
TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Tärkeimmät sidosryhmämme ovat Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimi, Lähitapiola, Keskimaa ja Palokan Citymarket. Etenkin yrityspuolella yhteistyö oli
aktiivista ja antoisaa.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varat muodostuvat yksityisten ja yritysten lahjoituksista ja Hope Suomen jaettavista varoista.
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Kajaani
Avustuksia sai 157 perhettä, joissa yhteensä 319 lasta

Vapaaehtoisia 15

VUODEN PARAS JUTTU
Pystyimme poikkeustilanteesta huolimatta antamaan
apua perheille, vaikkakin rajoitetusti. Joulu onnistui
meillä todella hyvin ja kaikille jouluapua pyytäneiden
perheiden lapsille ja nuorille saimme annettua lahjan.
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Kajaanissa on selkeä tarve uusille vapaaehtoisille, jotka
saataisiin pysymään mukana toiminnassa.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisia olisi tarvittu enemmän. Vapaaehtoisten jaksaminen oli tiukilla, koska ymmärrettävästi
osa vapaaehtoisista jättäytyi pois tehtävistä koronan
vuoksi.
AVUSTUSTYÖ
Jaoimme perheille apukasseja, koska emme voineet
antaa konkreettisia käyntiaikoja.

2020 TIIVISTETYSTI
Asiakasmäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Avun tarve
kasvoi selkeästi koronan myötä ja normaalista poikkeavasti ruoka-avulle olisi ollut enemmänkin kysyntää
– apua annettiin tähän tarpeeseen poikkeuksellisesti
lahjakorttien muodossa.

TAVARALAHJOITUKSET
Saimme lasten ja nuorten vaatteita, kenkiä, leluja,
pelejä, urheiluvälineitä, hygieniatuotteita, lemmikkitarvikkeita sekä pientä kodintavaraa. Lahjoitukset
tulivat yksityisiltä lahjoittajilta sekä paikallisilta yrityksiltä ja työyhteisöiltä. Urheiluvälineitä olisi kaivattu
enemmän. Valitettavan paljon meille tuodaan myös

Tiiminvetäjä: Jenna Väyrynen ja Marjo Heinonen
jaettavaksi kelpaamatonta tavaraa. Tavaralahjoituksia
jaetaan perheille noin 2–4 kertaa kuukaudessa.

HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Jaoimme perheille uima-, elokuva- ja keilauslippuja
sekä lippuja SuperParkiin ja Pakohuoneeseen, ja lahjakortteja ruokapaikkoihin. Kaikki halukkaat perheet
(noin 120 kpl) saivat vuoden aikana jonkun elämyksen.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Tärkein oli Kajaanin Hopen oma joulukeräys, joka
oli erittäin onnistunut ja tuottoisa.
TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Yhteistyö oli hiljaista vuoden aikana kaikkien yhteistyötä tekevien sektorien kanssa.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Saimme näkyvyyttä paikallismediassa ja sosiaalisessa
mediassa. Aika riitti paikallisyhdistyksen oman sosiaalisen median ylläpitoon hyvin.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme muodostuivat lahjoitusvaroista sekä valtakunnallisista varoista.
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Kokkola
Avustuksia sai 147 perhettä, joissa yhteensä 552 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Koronan myötä avuntarpeen määrä kasvoi ja ruoka-apu tuli mukaan käytäntöön.
VUODEN PARAS JUTTU
Joulutoiveiden toteuttamisen onnistuminen oli paras
juttu.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisia oli riittävästi ja perheitä oli suurin piirtein sama määrä kuin aiemmin.
AVUSTUSTYÖ
Perheitä oli noin 20 enemmän kuin edellisenä vuonna.
Ruoka-avun kyselijöitä oli normaalia vuosia enemmän.
TAVARALAHJOITUKSET
Saimme vaatteita, leluja, kenkiä ja harrastusvälineitä
yksityisiltä lahjoittajilta. Tavaralahjoitukset olivat pääpiirteittäin hyväkuntoisia, mutta osa oli huonokuntoisia ja niiden kierrättäminen teettää aina ylimääräistä
työtä. Perheille jaettiin avustuksia viikoittain, kun
olimme avoinna.
HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Jalkapallo oli suosituin harrastustuen laji. Lisääntynyt
tiedotus harrastustuesta on tuonut lisää avunpyyntöjä.
Koronan vuoksi ei ollut yhteisiä tapahtumia, mutta
uimahalli- ja elokuvalippuja oli jaossa. Elämyksiin
osallistui noin 40 henkilöä.

Vapaaehtoisia 12

VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Osallistuimme joulukeräykseen, Toivon päivän kampanjaan ja Reppu joka selkään -kampanjaan.
TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Tärkeimmät sidosryhmät ovat sosiaalitoimi, diakonia ja yksityiset lahjoittajat – heidän kanssaan tehty
yhteistyö oli antoisaa.

Tiiminvetäjä: Karita Hartikainen Miia Karhunen
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Olemme saaneet hyvin näkyvyyttä Facebookissa ja
aika riitti hyvin sosiaalisen median päivittämiseen.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Valtakunnalliset jaot sekä saamamme lahjoitukset.
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Kouvola
Avustuksia sai 216 perhettä, joissa yhteensä 534 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Uusia asiakkaita tuli jonkin verran, vanhoja jäi jostain
syystä pois, ruoka-apua jaettiin ensimmäistä kertaa ja
tarpeen mukaan avustuksia toimitettiin asiakkaiden
läheisyyteen, esimerkiksi kauppojen pihoille. Asiakkailla on ollut enemmän kuin koskaan huoli ruuasta
ja toimeentulosta.
VUODEN PARAS JUTTU
Ruoka-avun jakaminen ja sen onnistuminen.
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Asiakastyöhön olisi kaivattu lisää resursseja.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Aktiivisia oli mukana toiminnassa noin 5, satunnaisia
vapaaehtoisia 10. Aktiivisia itsenäiseen asiakastyöhön
sitoutuvia vapaaehtoisia olisi tarvittu lisää.
AVUSTUSTYÖ
Ruokakasseille oli enemmän tarvetta kuin koskaan.
TAVARALAHJOITUKSET
Lahjoituksia saimme pääosin yksityishenkilöiltä ja
lisäksi yritykset lahjoittivat rahaa. Lahjoituksia tuli
riittävästi kaikkien tarpeisiin. Jaoimme lahjoituksia
perheille noin neljä kertaa vuodessa ja lisäksi jouluna.

Vapaaehtoisia 15

HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Suosituimmat lajit olivat jääkiekko ja pesäpallo. Tuen
tarvitsijoiden määrä kasvoi runsaasti, etenkin Kouvolan
kaupungin nostettua tilavuokrien hintoja. Vapaa-ajan
elämyksien jakaminen oli vähissä viime vuonna.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Reppu joka selkään -kampanja sekä joulukeräys onnistuivat hyvin. Toivon päivän kampanjan toteuttaminen
oli hankalaa.
TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
OP Kymenlaakso, Porukkatalon yhteisö ja etenkin
aulaemännät sekä kaikki meitä avustaneet yhteisöt,
yritykset ja yksityiset ihmiset.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Saimme ihan mukavasti näkyvyyttä viime vuonna.
Aika ei oikein riittänyt sosiaalisen median ylläpitoon,
mutta tavoitteenamme on saada sitä varten oma
vapaaehtoinen.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme muodostuivat erilaisista lahjoituksista sekä
valtakunnallisesta avusta.

Tiiminvetäjä: Tanja Lahtinen
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2020 oli erikoinen ja opettavainen vuosi.
Hienosti sai havaita, miten pienillä liikkeillä
toiminnan sai joustamaan ja sopeutumaan
kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen. Perheet
saivat apua ja se oli tärkeintä.
- Hope, Mikkeli
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Kuopio
Avustuksia sai 305 perhettä, joissa yhteensä 781 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Viime vuonna avun tarve kasvoi ja toisaalta korona-aika
toi haasteita auttamiseen ja vapaaehtoistyöhön yleisesti. Vapaaehtoisia jäi pois, ja vain osa jääneistä pystyi
osallistumaan vapaaehtoistyöhön entiseen tapaan.
Saimme vähillä resursseilla tuettua perheitä poikkeuksellisesti ruokalahjakortein. Myös asiakastoimintaa
saimme pyöritettyä toimintapoja mukauttamalla.
Yhteistyökumppanit tukivat jouluna entiseen tapaan,
joten saimme perheille mukavan joulun järjestettyä.
Myös yritysten antama tuki ruokalahjakortteihin oli
äärimmäisen arvokasta.
VUODEN PARAS JUTTU
Toimintatapoja muuttamalla saimme autettua isoa
määrää paikallisia vähävaraisia lapsiperheitä. Joulu
oli suuri rutistus poikkeusoloissa, mutta olipa hyvä
fiilis, kun saimme järjestettyä kaikille perheille joulun.
Paras juttu on toki ihanat vapaaehtoisemme ja heidän
hyvät sydämensä!
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Kaikkeen. Poikkeusolot ja kasvava asiakasmäärä oli
haastava yhtälö.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisia oli toiminnassa mukana 45, joista aktiivisia oli noin 15. Sitoutuminen ja sitouttaminen poikkeusaikana oli vaativaa.

Vapaaehtoisia 45

AVUSTUSTYÖ
Ruoka-avun tarve oli paljon suurempaa kuin aiempina
vuosina. Perheiden tilanteet muuttuivat esimerkiksi
lomautusten ja etäkoulun vuoksi.
HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Eniten tuimme urheiluun liittyviä harrastuksia. Vapaaajan elämyksiä oli tarjolla vähemmän, koska useat
paikat olivat kiinni.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Joulukeräys, Toivon päivän kampanja sekä Reppu joka
selkään -kampanja onnistuivat loistavasti.
TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Yhteistyö paikallisten yritysten, urheiluseurojen ja
tapahtumien tuottajien kanssa oli tiivistä.
TAVARALAHJOITUKSET
Meillä oli lahjoituspäiviä varastolla sekä kauppakeskuksessa sijaitsi lahjoituspiste. Lahjoitusvirta on ehtymätön
ja joudumme säännöstelemään lahjoitusten vastaanottoa, koska lajittelijoita ei ole tarpeeksi. Paljon tulee
huonoa tavaraa, jota joudumme laittamaan kierrätykseen ja jopa kaatopaikalle. Jokainen asiakasperhe asioi
meillä vuoden aikana 1-3 kertaa.

Tiiminvetäjät: Hanna Hakulinen & Sanna Taattola
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Saimme näkyvyyttä paikallismediassa ja sosiaalisessa
mediassa. Ajan riittäminen paikallisyhdistyksen oman
sosiaalisen median ylläpitoon oli haastavaa, mutta
teimme parhaamme.
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Lahti
Avustuksia sai 300 perhettä, joissa yhteensä 640 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Koronatilanne pakotti luomaan uusia auttamisen
muotoja ja ryhdyimme keväällä 2020 pakkaamaan
valmiita avustuskasseja ja tarjoamaan ruoka-apua.
Ruoka-apua pyydettiinkin todella paljon ja tarve jatkui läpi vuoden. Syksyllä pystyimme taas ottamaan
asiakkaita varastolle, mutta organisoimme tarkan
aikataulun, jotta ruuhkia ei päässyt muodostumaan.
Korona toi meille paljon uusia asiakasperheitä, jotka
eivät aiemmin olleet joutuneet hakemaan apua.
VUODEN PARAS JUTTU
Koko syksyn ajan saimme todella paljon lahjoitusvaatteita, ihmiset selkeästi aktivoituivat auttamaan
koronan vuoksi. Vuosi huipentui kunnon joulutohinoihin ja saimme tarjottua jokaiselle joulutoivekyselyyn
ajoissa vastanneelle perheelle lahjoja. Saimme valtavan
paljon lahjoituksia niin yrityksiltä kuin yksityisiltäkin
lahjoittajilta jouluksi.
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Lahjoitustavaroiden purkaminen pitkin syksyä oli
iso työ, kun vapaaehtoisia ei voinut samaan aikaan
olla varastolla liian montaa. Tilat meinasivat loppua
kesken ja toisaalta lahjoitusten seassa oli myös paljon
kaatopaikkatavaraa.

Vapaaehtoisia 15

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vuoden aikana mukana oli noin 15 vapaaehtoista, osa
satunnaisesti ja osa aktiivisemmin. Vapaaehtoisia oli
riittävästi, jotta toiminta saatiin pidettyä käynnissä.
Joinain päivinä muutama lisäkäsi olisi ollut tarpeen.
AVUSTUSTYÖ
Asiakastyöhön olisi ollut tarvetta useammalle tekijälle,
jotta mahdollisia poissaoloja olisi helpompi paikata.
Perheitä on ollut enemmän ja tarvetta on selkeästi
ollut ruoka-avulle.
TAVARALAHJOITUKSET
Yksityiset lahjoittajat toivat kevään koronasulun jälkeen valtavasti lahjoituksia, lähinnä vaatteita ja kenkiä.
Valitettavasti seassa oli paljon todella huonokuntoista
tavaraa. Yrityksiltä saimme onneksi myös uusia tuotteita, kuten hygieniatuotteita ja myymättä jääneitä
edellisten kausien vaatteita. Tavaraa tuli todella paljon,
mutta silti pulaa tuntui olevan erityisesti siistikuntoisista ulkovaatteista ja poikien sekä nuorten sisävaatteista. Tavaralahjoituksia jaettiin perheille kerran
viikossa, mutta välillä järjestimme myös ekstrapäiviä.
HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Lajit vaihtelivat yllättävän paljon, jääkiekosta viulunsoittoon ja cheerleadingiin. Korona varmasti vaikutti
tukien hakemiseen, koska monet harrastukset jäivät
tauolle. Osa myönnetyistä tuista jäi myös käyttämättä

Tiiminvetäjät: Mervi Lindblom ja Sanni Kallioinen
koronan vuoksi. Jaoimme lahjakortteja leffateatteriin
ja sisäleikkipuistoon. Koronan takia näiden jakaminen
jäi kuitenkin vähäiseksi.
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VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Joulukeräys tuotti selkeästi eniten rahalahjoituksia,
lahjakortteja ja ruoka-apua. Myös Reppu joka selkään
-kampanja oli todella onnistunut.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Saimme näkyvyyttä muutaman kerran paikallismediassa ja panostimme omaan sosiaaliseen mediaan
aktiivisemmin. Saimme sosiaaliseen mediaan paljon
uusia seuraajia ja teimme myös yhteistä somemarkkinointia muutamien yritysten kanssa. Meillä toimi
kaksi somevastaavaa, jotka hoitivat somea vuoroviikoin
yhteisten suunnitelmien pohjalta. Tämä toimi hyvin.
Teimme myös yhteistyötä erään yrityksen kanssa, joka
jakoi omille asiakkailleen tietoa Hopen toiminnasta ja
järjesti omia keräyksiä. Myös muutama isompi yritys
kertoi toiminnastamme omissa sisäisissä kanavissaan.
TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Sosiaalitoimen lapsiperhepalvelut ohjaavat meille
asiakkaita. Olemme pystyneet auttamaan yhteisiä
asiakkaitamme sujuvasti.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Saimme rahalahjoituksia erityisesti joulun aikaan
yrityksiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta. Lahjakortteja
saimme myös paljon eri kaupparyhmiltä. Saimme
myös tukea Hopen valtakunnallisista varoista.
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Lappeenranta
Avustuksia sai 258 perhettä, joissa yhteensä 510 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Perhemäärä kasvoi, mutta lasten lukumäärä väheni.
Vuosi oli haastava koronatilanteesta johtuen ja maaliskuusta alkaen varasto suljettiin asiakkailta ja avustukset
pakattiin valmiiksi. Perheiden tarpeista nousi kysytyimmäksi ruoka-apu. Keväällä ja joulun alla annettiin
ruoka-apua perheille maksusitoumusten muodossa.
VUODEN PARAS JUTTU
Vapaaehtoiset tarttuivat reippaasti toimeen, kun apukasseja oli ruuhkaksi asti pakattavana. Joulukeräys
onnistui peloista huolimatta hyvin.
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Henkiseen tukeen ja fyysiseen jaksamiseen. Vapaaehtoistyö on ollut erityisen rankkaa, kun vapaaehtoisilla
on omassa elämässäänkin ollut vaikeuksia koronan
vuoksi.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Koronan vuoksi moni jäi pois toiminnasta. Moni vapaaehtoisemme on riskiryhmäläinen tai lähipiirissä on
riskiryhmään kuuluvia. Hommia tehtiin pienemmällä
porukalla ja se alkoi näkyä vapaaehtoisten jaksamisessa.
AVUSTUSTYÖ
Perheitä oli suurinpiirtein sama määrä, mutta uusia
perheitä oli paljon. Eniten tarvetta oli ruoasta.

Vapaaehtoisia 20

Tiiminvetäjä: Anni Pirnetkoski / Riitta Tamminen

TAVARALAHJOITUKSET
Lahjoituksia saimme yksityisiltä lahjoittajilta ja muutamalta paikalliselta yritykseltä. Vaatteita, leluja,
urheiluvälineitä ja vauvatavaroita. Pulaa on tietyistä
asioista, mutta pääasiassa saamme riittävästi sitä mitä
pyydämme. Perheet voivat hakea apua 4 kuukauden
välein. Pakkaamme valmiita apukasseja. Vuonna 2020
apua haettiin yhteensä 300 kertaa.
HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Suosituin harrastustukea saanut laji oli ratsastus.
Emme pystyneet tarjoamaan vapaa-ajanelämyksiä,
vaikka niille oli kysyntää. Keskityimme ruoka-avun
jakamiseen.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Reppu joka selkään toteutui hyvin ja reppuja jäi jopa
yli. Joulukeräys alkoi hieman hitaasti ja siinä oli omat
hankaluutensa. Lopulta saimme lahjoja yli 1000 ja
jokaiselle mukana olleelle perheelle ruokalahjakortin.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Facebook-sivumme on hyvin aktiivinen ja saa paljon
näkyvyyttä. Keväällä olimme mukana muutamassa
uutisjutussa korona-apuun liittyen ja joulun aikaan
Yle teki ison jutun keräyksestämme radioon, paikallisuutisiin ja nettilehteen. Sosiaalista mediaa hoiti
yksi vapaaehtoinen muiden avulla. Teimme lehdistötiedotteen joulusta ja pidimme blogia.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme muodostuivat yksityisistä ja yritysten lahjoituksista, Lappeenrannan kaupungin tuesta ja valtakunnallisista lahjoituksista.
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Lohja
Avustuksia sai 283 perhettä, joissa yhteensä 692 lasta

Vapaaehtoisia 20

2020 TIIVISTETYSTI
Vuoden 2020 toimintaamme sävytti koronaepidemia
ja sen aiheuttamat rajoitukset ja muutokset toiminnassa. Vaateavun ollessa tauolla maaliskuussa osallistuimme Hopen valtakunnallisiin kampanjoihin, muun
muassa jakamalla ruokalahjakortteja helpottamaan
perheiden arkea. Touko-kesäkuun aikana pystyimme
jälleen jatkamaan vaateavun jakamista käytänteitämme hieman muuttaen. Syyskautemme käynnistyessä elokuussa saimme ensimmäisen viikon aikana
vaateapupyyntöjä perheiltä enemmän kuin koskaan,
tahdin jatkuessa erittäin vilkkaana koko syyskauden.
MIKÄ OLI VUODEN PARAS JUTTU?
Pystyimme ylläpitämään hyvän tiimihengen ja tekemisen meiningin vapaaehtoistemme kesken haastavasta tilanteesta huolimatta. Kaikilla vapaaehtoisilla
oli halu jatkaa avustustyötä heti perustoimintamme
käynnistyttyä uudelleen keväisen varastosulun jälkeen.

Tiiminvetäjä: Marju Ojanperä

suuremman määrän perheitä syyskautemme aikana
kuin koskaan aiemmin.
Entiseen tapaan valtaosa avunpyynnöistä koski vaateapua ja muuta materiaalista tukea sekä harrastus- ja
elämystukea. Ruoka-aputiedustelujen määrä lisääntyi,
kun koulut siirtyivät etäopetukseen keväällä 2020.

TAVARALAHJOITUKSET
Yksityiset lahjoittajat ovat tärkein kanavamme saada
vaate- ja tavaralahjoituksia. Vuoden aikana myös
monet kutojat, sekä yksityiset ihmiset että lukuisat
järjestöt, ovat lahjoittaneet kauttamme lapsille ja
nuorille villasukkia ja lapasia.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Aktiivisesti vapaaehtois-, suunnittelu- ja kehitystyöhön sitoutui 12 henkilöä. Lisäksi seitsemän vapaaehtoista osallistui säännöllisesti toimintaamme varastolla.

Kaikki koronaepidemian alkaessa mukana olleet aktiivit olivat edelleen mukana toiminnassa vuoden 2020
lopussa. Saimme myös muutaman uuden vapaaehtoisen mukaan toimintaamme syyskauden aikana. Vapaaehtoistilanteemme on ollut koko viime vuoden hyvä.

Toiminnan keskeytys keväällä 2020 antoi aikaa suunnitella uusia käytänteitä. Päätimme ensisijaisesti turvata ydintoimintamme eli vaateavun jakamisen, ja
tarpeen mukaan karsia muita toimintoja.

AVUSTUSTYÖ
Asiakkaiden kokonaismäärä laski verrattuna vuoteen
2019. Keväisen toimintataukomme vuoksi pyynnöt
ruuhkautuivat syyskautemme alkuun ja avustimme

K-Citymarket Lohjan aulassa sijaitsee Hope Lohjan
hygienia- ja peruspuhtaustuotteiden keräyslaatikko.
Tähän laatikkoon lahjoittajat ovat voineet ostosmatkansa yhteydessä jättää erilaisia hygieniatuotteita.
Vuonna 2020 eri yritykset antoivat meille sekä materiaali- että rahalahjoituksia. Saimme useita vaatelahjoituksia Emmy.fi -nettikauppayritykseltä. Prysmian
Group Oy järjesti toistamiseen Kirkkonummen toimipisteellään vaate- ja tavarakeräyksen Hope Lohjan
hyväksi. Carunan henkilöstö järjesti meille vaate -ja
urheiluvälinekeräyksen Anna mahdollisuus -kampanjaan liittyen. Delipap on jo useana vuonna lahjoittanut
meille hygieniatuotteita. Autotalo Lohja Oy lahjoitti
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kauttamme jouluiloa lahjakorttien muodossa 20:lle
nuorelle.
Osallistuimme myös joihinkin Hopen valtakunnallisiin
kampanjoihin, kuten esimerkiksi Anna mahdollisuus
-keräykseen, joka yhteistyössä miesten salibandyn
MM2020-kisakumppaneiden kanssa keräsi hyväkuntoisia lasten- ja nuorten harrastusvälineitä Hopen
asiakasperheille syyskuussa.
Tavarakeräyksin toimintaamme tukivat muun muassa
Siuntion Olohuone sekä Pohjois-Kirkkonummen ja
Nummelan MLL. Vapaamuurareiden Lohjan loosi 92
osallistui lahjakortein vähävaraisten lapsiperheiden
tukemiseen jouluna 2020.
Kuten aiempinakin vuosina, saamiemme vaatelahjoituksien ongelma on huonokuntoisten vaatteiden
iso suhteellinen osuus, mikä kuluttaa sekä vapaaehtoistemme aikaa että yhdistyksemme rahavaroja.
Asiakasperheidemme oli mahdollista saada meiltä
materiaaliapua kolme kertaa vuoden 2020 aikana.

HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Suosituimmat lajit olivat jalkapallo, ratsastus, voimistelu ja tanssi. Avunpyyntöjä harrastuksiin liittyen tuli
tammi-helmikuussa 2020 normaalisti. Maaliskuussa
lasten ja nuorten harrastustoiminta käytännössä seisahtui koko maassa. Myös Hope Lohjan harrastustuen
myöntäminen hiljeni, koska seurat eivät perineetkään
maksuja harrastajilta eikä uuden harrastuksen hankkiminen ollut ajankohtaista perheissä.
Kesällä konkretisoitui kuinka ahtaalle korona oli ajanut
kaikki urheilu- ja kulttuuritoiminnot. Seurat joutuivat
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pienentämään asiakkaillemme myönnettyjen vapaapaikkojen ja alennusten määrää omien talousvaikeuksiensa takia.
Alkusyksystä harrastustukeen liittyvien avustuspyyntöjen määrä syöksähti rajuun nousuun. Uusia asiakasperheitä tuli paljon lomautuksien, irtisanomisten ja
yrittäjien vaikeuksien vuoksi. Avunpyynnöt koskivat
lasten pitkään jatkuneita harrastuksia, joiden kausimaksuihin liittyi nyt maksuvaikeuksia.
Ennen koronaepidemiaa annoimme perheille teemalla
“Helmikuu on uintikuu” uimalippuja paikalliseen Lohjalla sijaitsevaan Virkistysuimala Neidonkeitaaseen.
Ennen kesätaukoa jaoimme vaateapukassien mukana
perheiden 3–17-vuotiaille lapsille ja nuorille hampurilais- ja pitsalahjakortteja. Positiivisen palautteen
innoittamana jaoimme perheille syksyllä vaateapukassien mukana jälleen uimalippuja Neidonkeitaaseen
koko perheen käytettäväksi.

VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Hope Lohjan pääkampanja vuonna 2020 oli Hygienia
ja hyvinvointi. Vuonna 2020 teemamme mukaisesti
laitoimme vaateapukasseihin pyydettyjen vaatteiden
lisäksi kullekin 3–17-vuotiaalle hänen ikätasoonsa
sopivia, henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä tuotteita. Lisäksi jaoimme perheen lapsille ja nuorille
myös uimalippuja.
Yhdessä OP Pohjolan kanssa toteutettiin Reppu joka
selkään -kampanja. Reppuja tuli meille jaettavaksi
126 kappaletta.

Iloksemme Lohjan Liikuntakeskuksen Move for HOPE
-tapahtuma saatiin järjestetyksi. Tapahtuman tuottona saimme uimalippuja, erilaisia lahjakortteja sekä
urheiluvälineitä lahjoitettavaksi eteenpäin asiakasperheillemme.
Jouluna arvoimme perheiden kesken joulukuoria.
Joulukuori sisälsi osto-oikeuslapun paikalliseen K-Citymarkettiin tai lahjakortin K-ruokakauppaan. Joulukuoren sisältö vaihteli perhekohtaisesti ja pyrimme
huomioimaan perheen koon ja lasten lukumäärän
sekä iät. Jouluapua pystyimme antamaan yli 150:lle
perheelle.

TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Tärkeimmät sidosryhmämme ovat Lohjan kaupunki,
toiminta-alueemme kuntien sosiaalitoimet, Lohjan
ev.lut. seurakunta sekä Vihdin kunta, jotka ovat julkisen sektorin pääasialliset yhteistyökumppanimme.
Harrastuspuolen tärkein yhteistyökumppani on Lohjan
Liikuntakeskus, jonka kanssa toteutettiin koko vuoden
kestänyt Valmiina Liikkumaan -projekti.
Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat eri yritykset
sekä Lohjan Naisten Lastenavustussäätiö, jonka kanssa
meillä on kumppanuussopimus. Kumppanuussopimuksen avulla pystymme muun muassa maksamaan
ison osan varastotilamme vuosivuokrasta. Teemme
järjestöyhteistyötä muun muassa MLL-paikallisyhdistysten kanssa. Haimme lisäksi apurahoja eri säätiöiltä
(Lohjan Naisten Lastenavustussäätiö, Sophie von Julin
Stiftelse, Berta Hernbergin säätiö).

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Paikalliset sanomalehdet Länsi-Uusimaa ja Ilta-Lohja
julkaisivat artikkeleita keräyksistämme ja toiminnastamme useaan kertaan vuoden aikana. Yksi aktiiveistamme vastasi FB- ja Instagram-sivustojemme
ylläpidosta. Näillä sivuilla julkaisimme tarpeen mukaan
ajankohtaisia asioita muun muassa vaate-, kenkä- ja
tavaralahjoituksiin liittyen.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Rahavarat olivat peräisin seuraavista lähteistä:
Lohjan kaupunki, Kumppanuussopimus Lohjan Naisten Lastenavustussäätiön kanssa, STEA, valtakunnallinen Hope sekä yksityiset että yrityslahjoittajat.
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Mikkeli
Avustuksia sai 363 perhettä, joissa yhteensä 831 lasta

Vapaaehtoisia 20

2020 TIIVISTETYSTI
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, sillä Hope Mikkeli
toimi koronatilanteesta johtuen läpi vuoden. Kesälomia emme viettäneet. Asiakasmäärät kasvoivat noin
sadalla perheellä ja yli 200 lapsella. Asiakasperheiden
tarpeet säilyivät samana, ruoka-apua tosin pyydettiin
enemmän. Lisäksi palveluohjausta tarvittiin enemmän
ja henkisen tuen tarve sekä keskusteluavun tarve
kasvoi valtavasti. Hope Mikkeli verkostoitui tiiviimmin toimijoiden kanssa yhtenä Porukalla! -hankkeen
toimijana.

HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Jaoimme tukea seuraaviin harrastuksiin: jääkiekko,
tanssi, ratsastus, soitto- ja laulutunnnit. Elämyksiä
olivat Visulahtipäivä, tivoli ja lisäksi jaoimme yksittäisiä
elämyslippuja. Paljon etänä toteutettavaa tekemistä
oli tarjolla ja niihin ohjasimme perheitä. Kasasimme
ja jaoimme Ilmaista tekemistä -vihkosen sekä perinteinen kesäkassikamppis toteutettiin myös. Lisäksi
jaoimme puuhakasseja/virikekuoria. Arviolta 600
ihmistä osallistui elämyksiin.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Joulukeräys ja joulun ruokakassikeräys oli ehdottomasti tärkein ja onnistunein. Reppukamppis onnistui
myös.

VUODEN PARAS JUTTU
Paras ja hienoin juttu oli se, että koronatilanteesta
huolimatta saimme autettua ihmisiä enemmän kuin
koskaan. Lisäksi meidän superihana joulu meni täydellisesti maaliin!
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Varastotyöhön.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisia oli listoilla noin 20, käytännön työssä
noin viisi. Vapaaehtoiset eivät olleet kovin sitoutuneita toimintaan. Paljon oli myös tyhjiä lupauksia ja
sitä kautta odotuksia.

Tiiminvetäjät: Tiia Herttuainen ja Petra Turunen

TAVARALAHJOITUKSET
Laatu vaihteli paljon yksityisten lahjoittajien lahjoituksissa. Saimme kiitettävän paljon yrityslahjoituksia
valtakunnallisesti. Ajanmukaisista vaatteista on aina
pulaa. Vähintään kerran kuukaudessa jaettiin avustuksia niille, jotka pääsivät käymään. Ruokaa vietiin
kotioville viikoittain.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Suunnittelimme etukäteen sosiaaliseen mediaan syklejä ja aiheita. Teimme laajaa markkinointia muun
muassa ruokakassijakelun yhteydessä sekä tapahtumissa. Saimme näkyvyyttä paikallismediassa sekä
valtakunnallisesti Ylen uutisissa.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme muodostuvat yrityslahjoituksista, valtakunnallisista lahjoituksista sekä yksityisten ihmisten
lahjoituksista.
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Oulu
Avustuksia sai 626 perhettä, joissa yhteensä 1813 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Alkuvuosi oli normaali kunnes koronan vuoksi toimitilat menivät kiinni ja perheitä autettiin lähinnä ruoka-avulla ja sähköpostin välityksellä. Uusia perheitä
tuli avunsaajiksi koronan myötä reilusti. Ruoka-avun
tarve korostui varsinkin silloin, kun ei muuta lahjoitustavaraa jaettu. Normaalisti perheet käyvät varastolla
keräämässä itselleen sopivaa tavaraa omalla vuorollaan,
kun taas koronan aikana kassit on kerätty valmiiksi
perheiden noudettavaksi. Myös vapaaehtoisten määrää varastolla on rajoitettu ja yhteisiä tapaamisia ei
ole juurikaan pidetty. Asiakasperheiden tarpeet eivät
juurikaan ole muuttunueet, apua on tarvittu jopa
enemmän kuin aiemmin. Vuosi oli raskas jokaiselle.
VUODEN PARAS JUTTU
Apua saatiin annettua perheille, koska yksityiset
ihmiset ja yritykset halusivat auttaa. Ruoka-apua ja
harrastustukea saatiin jaettua. Pelaa ja Pelasta ry:n
järjestämä hyväntekeväisyystapahtuma saatiin pidettyä syksyllä ja saimme ennätystuoton harrastusten
tukemiseen.
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Perustyöhön. Aktiivisia vapaaehtoisia tarvitaan.
Korona pelottaa monia ja se on näkynyt siinä, ettei
varastolla käydä.

Vapaaehtoisia noin 40

Tiiminvetäjät: Teija Hanhela ja Päivi Ylilehto

AVUSTUSTYÖ
Ruoka-avuntarve korostui viime vuonna ja meille tuli
myös uusia perheitä, joilla oli vain ruoka-avun tarve.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisia oli noin 40, mutta iso osa oli koronan
vuoksi tauolla. Varastotyö ja lahjoitusten hyllyttäminen vaatii paljon aikaa ja käsipareja. Viime vuonna
pop-up vapaaehtoisia ei voitu kutsua avuksi, mikä
normaalisti on ollut tärkeä osa toimintaa.
TAVARALAHJOITUKSET
Saimme lahjoituksia yksityisiltä ja yrityslahjoittajilta
sekä valtakunnallisia lahjoituksia. Saimme kaikkea
mitä lapsiperheessä tarvitaan. Välillä ostimme sitä
mitä tarvittiin.
HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Jaoimme lippuja ja lahjakortteja vesipuistoon, kiipeilypuistoon, lasketteluun, uimahalliin, leffaan, sisäliikuntapuistoon, kahviloihin ja ravintoloihin. Rajoitukset
kuitenkin vähensivät elämysten tarjoamista. Joulun
alla järjetettiin kampanja Loihakka huskytarhan lahjakorteista. Lahjakortilla pääsee tutustumaan tarhaan ja
valjakkoajelulle. Kortit jaetaan vuonna 2021. Elämyksiä jaoimme lähestulkoon jokaiselle asiakasperheelle.

VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Osallistuimme Toivon päivän kampanjaan sekä reppukampanjaan, jotka onnistuivat hienosti. Reppuja saatiin
kerättyä hyvin yhteistyössä Osuuspankin kanssa.
Joulu- ja joululahjakeräys onnistuivat myös hyvin.
Pelaa ja pelasta -tapahtuma harrastusten tueksi onnistui todella hyvin.
TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Perhetyöntekijät, Arina, Pelaa ja Pelasta, Kesko sekä
muut yhteistyökumppanit.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Saimme näkyvyyttä paikallismediassa ja somessa.
Sosiaalisen median ylläpitoon olisi voinut käyttää
enemmän aikaa, mutta saamme hyvää näkyvyyttä
omien some-kanavien sekä yhteistyötahojen kautta.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme tulivat yritys- ja yhdistyslahjoittajilta, yksityisiltä sekä valtakunnallisilta lahjoittajilta.
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Asiakkaiden ilo ja onni, kun löytää oikean kokoiset
sukset, ulkohousut. Ne onnen ja ilon kyyneleet
kun voimme auttaa ruoka-avulla. Se kaiken
mahdollisen kiitollisuuden määrä on uskomaton.
- Hope, pääkaupunkiseutu
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Pori
Avustuksia sai 177 perhettä, joissa yhteensä 403 lasta

Vapaaehtoisia 10

Tiiminvetäjät: Taru Karppinen & Susanna Suominen

2020 TIIVISTETYSTI
Asiakasmäärissä ei näkynyt huomattavaa muutosta,
mutta avuntarpeissa ruoka-avun tarve näkyi huomattavasti selkeämmin kuin aiemmin.

VUODEN PARAS JUTTU
Viime vuoden paras juttu oli joulu!
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Koimme resurssit riittäväksi.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Meillä on aivan ihana 10 hengen sitoutunut porukka,
joka tekee täydellä sydämellä töitä.
AVUSTUSTYÖ
Perheitä oli hieman enemmän kuin aiemmin, mutta
samanlaisessa nousussa kuin ennenkin. Ruoka-apua
pyydettiin enemmän kuin koskaan aiemmin.
TAVARALAHJOITUKSET
Saimme vaatteita, leluja, hygieniatarvikkeita, uusia
joululahjoja sekä ruokaa. Lahjoituksia tuli yksityisiltä
lahjoittajilta sekä Prisman verkkokaupan kautta. Lahjoituksia oli riittävästi, jonkun verran käyttökelvotonta
tavaraa löytyi sen seasta. Perheet voivat hakea meiltä
lahjoituksia kolme kertaa vuodessa.

HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Suosituimmat lajit olivat jääkiekko, pesäpallo ja tanssi.
Jaoimme uima- ja keilalippuja sekä lahjakortteja jäätelökioskiin. Elämyksiin osallistui noin 177 perhettä
ja 400 lasta.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Joulukeräys, tärkein kampanjamme, onnistui hienosti.
Muotitavaratalo Ratsulan kampanjan Kassi hyväntekeväisyyteen keräystuotot lahjoitettiin Hopelle satakuntalaisten vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi.

TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Teimme antoisaa yhteistyötä Porin Ässien ja Ultra
Action Parkin kanssa.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Esiinnyimme radiossa ja sosiaalisessa mediassa jaettiin
hyvin julkaisujamme.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme muodostuivat lahjoituksista ja STEAn rahoituksesta.
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Pääkaupunkiseutu
Avustuksia sai 2603 perhettä, joissa yhteensä 6089 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Vuosi oli hyvin haastava. Perheiden avuntarve kasvoi
räjähdysmäisesti, mutta toimipisteen sulkeminen
pakotti pohtimaan uusia avustuskeinoja.
VUODEN PARAS JUTTU
Nopea reagointi ja sopeutuminen nopeasti muuttuviin
tilanteisiin ja näiden tuomien haasteiden voittaminen.
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Toimistotyöhön olisi kaivattu lisää tekijöitä.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Koronatilanteeseen nähden vapaaehtoisia oli yllättävän hyvin.
AVUSTUSTYÖ
Perheiden määrä lisääntyi hurjasti ja ruoka-avun tarve
korostui valtavasti.
TAVARALAHJOITUKSET
Yksityisiltä lahjoittajilta saimme perinteiseen tapaan
lahjoituksia laidasta laitaan elektroniikasta vaatteisiin.
Erityisesti elektroniikkaa tuli aiempia vuosia enemmän – onneksi – sillä sen tarve tuntui myös lisääntyneen. Lisäksi saimme yrityksiltä käsidesiä ja maskeja.
Tavaralahjoituksia tuli riittävästi, valitettavasti niistä
kuitenkin oli suuri osuus sellaisia, joita emme pysty

Vapaaehtoisia 20

Tiiminvetäjä: Minka Pietiläinen

jakamaan asiakkaille. Pyrimme jakamaan pakattua
vaate- ja tavara-apua resurssiemme mukaan.

HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Harrastustuen tarvitsijoiden määrä on selkeästi
kasvussa. Suosituimmat lajit olivat jalkapallo,
jääkiekko ja ratsastus. Vapaa-ajan elämyksinä
pystyimme tarjoamaan uimalippuja sekä lippuja
Korkeasaareen. Elämyksille olisi ollut enemmän
kysyntää kuin mihin pystyimme vastaamaan.
Saimme onneksi jaettavaksi erilaisia digipalveluita.
Noin 4000 henkilöä osallistui elämyksiin.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Toivon päivän kampanja onnistui aiempaa huonommin ulkopuolisten lahjoittajien puuttuessa, mutta
saimme lähes jokaiselle kampanjaan osallistuneelle
jonkinlaisen toiveen toteutettua omin varoin. Reppukampanja onnistui hyvin. Joulukeräyksessä näkyi
selkeästi lahjoittajien poissaolo, kun normaaleja kauppakeskuskeräyksiä ei voitu järjestää. Onneksi Prisman
keräys onnistui hyvin!
TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Sidosryhmiimme kuuluvat nuorisolaitokset sekä
lastenkodit ja olimme viikottain tekemisissä myös
Helsingin, Espoon ja Vantaan sosiaalitoimen kanssa.
Yhteistyötä tehdään tarvittaessa.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Saimme useiden eri kampanjoiden tiimoilta näkyvyyttä mediassa.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme muodostuivat yksityisten lahjoittajien
lahjoituksista, yrityslahjoituksista, valtakunnallisista
varoista sekä kuntien avustuksista.

35

VUOSIKERTOMUS 2020

Rovaniemi
Avustuksia sai 132 perhettä, joissa yhteensä 342 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Vuosi oli hyvin erilainen vuosi, kuten varmasti kaikilla.
Ruoka-avun jakaminen pahimpaan pandemia-aikaan
oli kaikille uutta, mutta siitä selvittiin kunnialla. Vuosi
tuntui kovin rikkonaiselta eikä toimintaa saatu kunnolla käyntiin. Alkuvuodesta oli muutto, sitten tuli
korona ja kesälomat. Joulu saatiin hienosti pakettiin
ja pusseihin. Asiakasmäärät pysyi aikalailla samana,
vanhoja asiakkaita jäi paljon pois ja uusia tuli tilalle.
Ruoka-apua pyydettiin aiempaa enemmän.
VUODEN PARAS JUTTU
Valtakunnallisesti ja paikallisesti lahjoittajien apu,
jotta pystyimme tarjoamaan asiakkaille ruoka-apua
pahimpaan aikaan. Auttamisen halu oli ihan huikea.
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Vapaaehtoisten määrään, jotta ruoka-apua oltaisiin
voitu jakaa pitempään.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisia oli mukana 13, joista 7 aktiivisesti
mukana. Pärjäsimme tällä määrällä, mutta esimerkiksi tapahtumat ja kaikki muu ylimääräinen piti jättää
väliin, jotta saimme perushomman toimimaan. Tarvitsisimme muutaman aktiivisen porukkaan mukaan.

Vapaaehtoisia 20

Tiiminvetäjä: Erja Lilja

AVUSTUSTYÖ
Ruoka-apua annettiin ylimääräisenä uusille asiakkaille,
mutta todella moni aiemmin asiakkaana ollut jäi pois,
joten määrät pysyivät entisellään. Ruoka-apua kysyttiin normaalia enemmän.
TAVARALAHJOITUKSET
Yksityisiltä lahjoittajilta tuli suurin osa vaatelahjoituksista. Lisäksi paikalliset yritykset lahjoittivat koruja,
joulukoristeita, vaatteita ja kenkiä. Yksityisten lahjoittajien ansiosta ydinhomma pysyi kasassa. Toppavaatteista oli kova pula, melkein kaikissa koossa
oli puutteita, samoin kenkien saaminen oli ongelma.
Pääsääntöisesti saamme hyväkuntoisia vaatteita,
kun teemme listan mitä vaatteita otamme vastaan.
Perheet voivat asioida meillä neljä kertaa vuodessa.
Otimme asiakkaita vastaan 3–4 kertaa kuukaudessa.
HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Tanssi ja cheerleading olivat tuetuimmat harrastukset.
Tuenhakijoiden määrä on ollut kasvussa, kun tieto harrastustuesta on levinnyt. Mitään ylimääräisiä vapaaajan elämyksiä ei jaettu. Ainoastaan ruokalahjakortteja
perheille jaettiin useampia vuoden aikana.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Joulukeräys oli tärkein kampanjamme.

TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Yhteistyö paikallisten kauppojen kanssa mahdollisti
ruoka-avun jakamisen ilman lahjakortteja. Yhteistyö kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa on aina
sujunut ongelmitta.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Joulun aikaan tehtiin lehtijuttua paikalliseen Lapin
Kansa -lehteen ja meitä haastateltiin paikallisradioon.
Aika oman sosiaalisen median ylläpitoon on jäänyt
hyvin minimaaliseksi. Siihen olemme toivoneet tekijöitä, jotta saisimme somen aktiivisemmaksi.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme muodostuivat edellisiltä vuosilta jääneistä
varoista, yritysten ja yksityisten lahjoittamista rahalahjoituksista sekä valtakunnallisesti jaetuista varoista.
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Seinäjoki
Avustuksia sai 295 perhettä, joissa yhteensä 759 lasta

Vapaaehtoisia 30

Tiiminvetäjä: Koivumäki Marjut

2020 TIIVISTETYSTI
Korona hankaloitti ja supisti toimintamme ja aktiivisten toimijoiden määrää. Paljon piti kehitellä omia
toimintatapojamme. Asiakasmäärämme laskivat.
VUODEN PARAS JUTTU
Ruoka-avun jakaminen ja perheiden auttaminen heidän arjessaan.
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Asiakaspäiviin ja rahan jakamiseen maakuntiin. Lisäksi
erilaisia tietokoneohjelmia, jotka helpottaisivat meidän
toimintaamme.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisia oli kirjoilla yli 30, mutta käytännössä
meitä oli 10. Koronan myötä perussairaat aktiiviset toimijat jäivät sivuun eikä uusia kiinnosta vastuunkanto.
Suuri työ kuormittui muutamien henkilöiden varaan.
TAVARALAHJOITUKSET
Yksityisiltä saimme vaate- ja tavaralahjoituksia sekä
huonekaluliikkeeltä käytettyjä huonekaluja. Saimme
tavaralahjoituksia sopivasti suhteessa toimijoiden määrään. Jouduimme kuitenkin rajoittamaan lahjoitusten
vastaanottoa. Tavaralahjoituksia jaettiin perheille kerran kuukaudessa vaate- ja tavara-avun muodossa.

HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Harrastustukea jaoimme näihin lajeihin: ratsastus,
tanssi, jalkapallo, pesäpallo ja uinti. Vapaa-ajan elämyksiä tarjosimme sisäänpääsyinä Duudson Activity
-sisäpuistoon, Megazone-laserpeleihin, Seinäjoen
kaupunginteatterin esitykseen. Kesäharrastustukena
ostimme trampoliineja, telttoja ja pyöräilykypäriä.
Hankimme perheille myös ruokailulippuja ja lahjakortteja.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Joulukeräys oli tärkein kampanjamme, jonka toteutimme yhteistyössä Seinäjoen kolmen kauppakeskuksen kanssa. Toivon päivän kampanja onnistui myös.

TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Asiakkaita meille ohjaa kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien perhetyö ja sosiaalitoimi sekä seurakunnan diakoniatoimisto. Sidosryhmiämme ovat myös
yritykset sekä maatalousyhtymät (saimme esimerkiksi
valtavasti kananmunia).
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Oman sosiaalisen median ylläpito otti lujille ja välillä
tuntui, että sai tehdä ympäripyöreitä päiviä.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varamme tulivat yksityisiltä lahjoittajilta, oppilaitoksilta ja oppilaskunnilta, yritysten tuista ja kampanjoista,
huutokauppatuloista sekä valtakunnallisista varoista.
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Tampere
Avustuksia sai 1322 perhettä, joissa yhteensä 3051 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Vuoteen 2020 mahtui sekä muutto uusiin tiloihin
että korona-ajan sulku – käytännössä toimitila oli
suljettuna liki kolme kuukautta. Muutto oli melkoinen
ponnistus, mutta jaksoimme, koska pääsimme muuttamaan parempiin tiloihin Koivistonkylän Prisman
yhteyteen. Muuton aikana emme pystyneet avustustoimintaa pyörittämään, mutta koronatauon aikana
keväällä monet toiminnot pyörivät normaalisti ja asiakaskäyntien sijasta pakkasimme avustuskasseja. Myös
ruoka-apu tuli vahvasti mukaan toimintaan, etenkin
koulujen ollessa suljettuna. Loppuvuonna valmistauduimme jouluun, ja teimme vahvat ja onnistuneet
kampanjat Pirkanmaan Osuuskaupan ja kauppakeskus
Ratinan kanssa. Myös monet muut toimijat pyörittivät joulukampanjoita Hopen hyväksi ja keräykset
jalkauttivat vapaaehtoiset ympäri kaupunkia. Saimme
ennätysmäärän lahjoja jaettavaksi lapsille ja nuorille,
ja vuosi päättyi hienoihin tunnelmiin. Urakka oli iso,
mutta me teimme sen!
VUODEN PARAS JUTTU
Hienointa oli muutto ja uudet, meille sopivat tilat
vuoden alussa, ja vuoden lopussa onnistuneet joulukampanjat.
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Korona-aika karsi ymmärrettävästi vapaaehtoisjoukkoamme, mutta pärjäsimme.

Vapaaehtoisia 20

AVUSTUSTYÖ
Perheiden lukumäärä pysyi likimain ennallaan. Ruoka
avun tarve lisääntyi selvästi koulujen sulkeuduttua.
TAVARALAHJOITUKSET
Lahjoituksia tuli runsaasti yksityisiltä ihmisiltä, ja jonkin
verran myös yrityskumppaneilta. Tavaralahjoituksia
tuli välillä liikaakin, ja jouduimme välillä kieltäytymään
lahjoituksista, koska varastoomme ei vain mahtunut.
Lahjoitusten taso vaihteli kovasti, todella laadukkaista
lumppukierrätykseen meneviin. Asiakkaat varasivat
ajan asiakaskäynnilleen, ja vuonna 2020 asiakaskäyntejä oli 1400. Tämän lisäksi korona-ajan sulun aikana
pakattiin vaatekasseja pahimpaan hätään.
HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Jalkapallo on kuningaslaji, myös cheerleading, salibandy ja erilaiset musiikki- ja tanssiharrastukset olivat
suosittuja. Tänä vuonna tukea sai 317 lasta ja nuorta ja
tukea jaettiin 85 835 euroa. Jaoimme lippuja elokuviin,
teatteriin, huvipuistoihin, liikuntapuistoihin ja muihin
aktiviteetteihin. 1500 henkilöä osallistui elämyksiin.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Kaikki kampanjat onnistuivat mainiosti, joulukeräykset
olivat menestyksekkäitä, samoin Toivon päivä.

Tiiminvetäjä: Kirsi Stenvall
TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Pirkanmaan Osuuskauppa, jonka tiloissa olemme, on
tällä hetkellä todella tärkeä kumppani, samoin Ratinan
kauppakeskus, jonka kanssa on tehty jo pidempään
laajaa yhteistyötä. Tampereen kaupunki on julkisen
puolen tärkein yhteistyökumppanimme, joka on maksanut puolet vuokrastamme.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Olemme saaneet näkyvyyttä Aamulehdessä ja Ylessä
silloin kun sitä olemme toivoneet. Myös oma FB-sivumme on tärkeä, ja sitä seurataan. Meillä on oma
vapaaehtoisten muodostama sometiimi, joka kantaa
vastuun ja suunnittelee somekampanjamme. Oma
FB-seinä on edelleenkin tärkeä, myös Instagramissa
olemme olleet entistä enemmän. Suurimmat yritysyhteistyökampanjat suunnitellaan yritysten markkinoinnin kanssa yhdessä.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Yksityisten ja yritysten lahjoituksista, kaupungin ja
STEA:n avustuksesta.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Mukana oli noin 100 vapaaehtoista, joista noin 60
aktiivista. Osa on toiminnassa mukana viikoittain,
osa kuukausittain, ja osa oli vahvasti mukana joulukampanjassa. Osa on hyvinkin sitoutuneita, osalle
elämäntilanne tuo osallistumiseen haasteita.
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”Meille on jäänyt sydämiin eräs vakavaa syöpää
sairastava yksinhuoltajaäiti, jota pystyimme viime vuonna
auttamaan erilaisten vaate-, ruoka- ja elämysavustusten
muodossa. Jo äidin ensimmäisen yhteydenoton jälkeen
ymmärsimme, että ei ole tärkeämpää kuin saada viettää
pahimmassa tapauksessa viimeiset hetket perheenä ilman
huolta ja murhetta. Tätä perhettä pystyimme auttamaan
toisen tiimin kanssa yhdessä, jotta perhe sai viettää
unohtumattoman elämyksen yhdessä. Kohdatessamme
äidin, hän kertoi, että apumme oli suunnattoman arvokas
ja tärkeä, ja kuinka hän saisi hetken olla ajattelematta
sairauttaan ja antaa lapsille hetkeksi kallisarvoista
aikaansa äitinä. ”
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Turku
Avustuksia sai 567 perhettä, joissa yhteensä 1592 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Asiakasmäärä kasvoi räjähdysmäisesti. Viime keväänä
ruoka-avulle oli suuri tarve asiakasperheissä, kun
korona sulki koulut ja päiväkodit. Vaatepaketteja tehtiin noin 3000 kassia asiakasperheille sulun aikana.
Viime vuosi oli ensimmäinen, joka oli poikkeuksellisen
haastava muihin vuosiin nähden, toimittiin sulkutiloissa
ja sähköpostin varassa, jotta pystyimme auttamaan
perheitä. Käytäntöjä mukautettiin melkeinpä kerran
kuukaudessa, jos ei jopa useammin. Viime vuonna
asiakkaille pystyttiin avaamaan ovet yhteensä noin
kaksi kuukautta koko vuodesta. Toimintaa supistettiin
todella paljon, jollei jopa äärirajoja myöten.
VUODEN PARAS JUTTU
Hienoimpiin asioihin lukeutuu vapaaehtoisten ja lahjoittajien auttamishalu poikkeusoloista huolimatta,
joka korostui joulun aikana. Jokainen halusi tuoda
perheille joulun kotiin.
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Vaikka viime vuosi oli raskas ja työntäyteinen, resurssimme riittivät. Palkkatuettu työntekijä olisi hyvä asia,
jotta vapaaehtoistyöntekijät eivät joutuisi venymään
yli oman jaksamisensa ja perheen kustannuksella.
TAVARALAHJOITUKSET
Yksityisiltä lahjoittajilta saimme vaate- ja kenkälah-

Vapaaehtoisia 20

joituksia sekä hygieniatuotteita. Yritykset auttoivat reppukampanjassa, hygieniatuotekampanjassa
ja jouluna lahjoin sekä lahjakortein. Lahjoituksia tuli
riittävästi suluista huolimatta ja olivat juuri sitä, mitä
asiakasperheet tarvitsivat. Joukossa oli paljon huonoa
tavaraa, mikä lisäsi meidän jätekustannuksia. Tavaralahjoituksia jaettiin neljä kertaa vuoden aikana/perhe.

AVUSTUSTYÖ
Perheitä oli reippaasti yli edellisen vuoden ja suurimpana tarpeena heillä oli ruoka-apu, ja vuodenaikojen
vaihtuessa vaatekassit.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Toiminnassa oli mukana 15 aktiivista vapaaehtoista.
Vapaaehtoisia olisi voinut olla joissain tilanteissa
enemmän, mutta aktiiviset olivat todella sitoutuneita
tekemään vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoisilla on omat
etukäteen sovitut päivät, jolloin he ovat toimitiloilla ja
ennalta sovitut tehtävät hoituvat tehokkaasti.
HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Tuetuimmat harrastukset olivat jääkiekko, salibandy,
jalkapallo, uinti sekä tanssi. Harrastustukipyyntöjä
tuli vuoden aikana enemmän kuin koskaan. Lippuja
hankittiin elokuvateattereihin, sisäleikkipuistoihin,
Caribiaan ja SuperParkiin. Elämyksille oli kysyntää,
mutta Turun seudulla koronarajoitukset rajoittivat
niin, että suurin osa asiakkaista ei päässyt käyttämään

Tiiminvetäjä: Susanna Heinonen ja Marjo Varin
elämyslippuja. Lippuja jaettiin kaikkiaan 1265, mutta
emme tiedä, pääsivätkö perheet käyttämään niitä.

VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Osallistuimme reppukampanjaan, hygieniatuotekampanjaan sekä joulukampanjaan. Jokainen kampanja onnistui yli odotusten rajoituksista ja suluista
huolimatta.
TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat viestintätoimisto
Telegraafi, Hansakortteli ja SH Photography. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut tiivistä ja jatkuvaa vuodesta toiseen.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Saimme näkyvyyttä paikallismediassa todella paljon.
Yle teki meistä useita artikkeleita ja haastatteluja
televisioon, radioon ja internetiin. Sosiaalisen median
kautta näkyvyys oli äärettömän hyvä. Viestintätoimisto Telegraafi hoitaa mainoksemme ja mediatiedotukset jokaisen kampanjan yhteydessä. Markkinoinnissa käytettävät kuvat otetaan jokaiseen kampanjaan
SH Photographyn toimesta.
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Vaasa
Avustuksia sai 206 perhettä, joissa yhteensä 517 lasta
2020 TIIVISTETYSTI
Asiakasmäärä oli suurempi kuin aikaisemmin, ruoka-
apua jaettiin huomattavasti enemmän normaaliin
nähden ja ryhdyimme pussittamaan vaatepussit valmiiksi perheille.
VUODEN PARAS JUTTU
Kiitos perheiltä.
MIHIN ASIOIHIN OLISITTE
KAIVANNEET LISÄÄ RESURSSEJA?
Aktiivisia vapaaehtoisia pussitukseen.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Kirjoilla oli noin 28 vapaaehtoista, mutta käytännössä
aktiivisia oli noin 10. Teimme vuoden lopussa palauteja jatkokyselyn, jonka jälkeen muutamat kertoivat
jättävänsä toiminnan. Aika ajoin vapaaehtoisia oli
todella vähän. Korona oli toki tähän osasyynä, mutta
sitoutumisessa olisi kyllä petrattavaa.
AVUSTUSTYÖ
Asiakkaita oli enemmän ja ruoka-apu painottui.
TAVARALAHJOITUKSET
Saimme lahjoituksia pääasiassa yksityisiltä lahjoittajilta. Tavaralahjoituksia jaettiin perheille 3 kuukauden
välein.

Vapaaehtoisia 28

Tiiminvetäjät: Sanna Bondas ja Kristiina Brisk-Mosander

HARRASTUSTUKI & ELÄMYKSET
Suosituimmat harrastukset oliva jalkapallo ja tanssi.
Ostimme kampaamolahjakortteja joulukuussa ja
jaoimme niitä perheille. Elämyksille ei ollut juuri
kysyntää, emmekä panostaneet tähän puoleen lainkaan viime vuonna.
VUODEN 2020 TÄRKEIMMÄT
KAMPANJAT JA KERÄYKSET
Osallistuimme Toivon päivään ja jouluapuun. Toivon
päivä onnistui hyvin. Jouluavun osalta oli mennyt
muutamat lahjakortit sekaisin, mikä oli harmillista
muutamille perheille, mutta onneksi pystyimme korjaamaan tämän osittain.

TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Kaupungin sote-puoli KYSE ohjasi meille perheitä.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Saimme jonkin verran näkyvyyttä paikallismediassa
ja sosiaalisessa mediassa. Aika paikallisyhdistyksen
oman sosiaalisen median ylläpitoon riitti vaihtelevasti, mutta pyrimme päivittämään sosiaalisen median
kanaviamme aktiivisesti.
TALOUS JA VARAINHANKINTA
Varat muodostuivat yksityishenkilöiden ja paikallisten yritysten lahjoituksista. Joitakin valtakunnallisia
keräysvaroja käytettiin myös.
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Asiakkaiden kiitosviestejä
“Kävimme tänään siellä hakemassa nuorimmalle pojalle vaatteita.
Tuhannet kiitokset, ihan kaikki oli sopivia ja poika oli niin iloinen!
Aivan mahtavaa työtä teette siellä!
Hyvää syksyä teille kaikille ihanille!”
“Sydämelliset kiitokset teille. Olo on kuin jouluna. Hesburgerin
lahjakortti oli ihana yllätys. Poikani oli todella ihmeissään.
Kaunis kiitos teille.”
“Kiitos harrastustuesta kuvataidekouluun! Se avaa tyttärellemme
isoja ovia tulevaisuudessa, myös aikuisena. Pohja rakennetaan
nyt :). Tyttäremme on aina tykännyt piirtää, maalata ja tehdä
käsitöitä. Se on myös kivaa vastapainoa kaikelle muulle.”
“Haluan kiittää poikani puolesta teitä. Hän aloitti tammikuussa
käymään salilla kolmesti viikossa. Hän on saanut salilla uusia
kavereita ja itsetunto on selvästi parantunut.”
“Kiitos paljon nuoren saamasta vaatelahjoituksesta sekä
hygieniatuotteista.”
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Vapaaehtoisten mieliin jäänyttä
Erityisesti mieleen jäi perhe, jonka tytöille saimme
hankittua Facebook-julkaisun avulla polkupyörät.
Samaisen perheen vanhimmalla nuorukaisella ei
ollut loppusyksystä kuin varvassandaalit ja hänelle
löysimme varastolta hienot, nuorelle sopivat kengät.
Perheen vanhemmat olivat todella kiitollisia ja
liikuttuneita, tämä jäi mieleemme.

Pieni tyttö oli iloinen saadessaan toivomansa
barbin lisäksi myös yksisarvispehmon. Perheiden
ilo, yllätys ja helpotus saadusta avusta jää
mieliin. Esimerkiksi hiihtovälineet ja luistimet
ovat aiheuttaneet riemunkiljahduksia myös
vanhemmissa. Aiemmin halattiin paljon, mutta
koronan myötä tämä on jäänyt.

Jouluruoka-apumme, joka toteutetaan
yhdessä K-Citymarket Palokan kanssa on
aina joulumieltä nostava tapahtuma. Perheet
ovat kovin onnellisia laajasta jouluruokaavusta. Myös pyörän saanut lapsi oli erittäin
onnellinen.
Eräs äiti haki lapsilleen apua - etenkin lukioikäiselleen
tyttärelleen. Tytär oli aina haaveillut vanhojen
tansseista, mutta äidin taloudellinen tilanne ei
antanut periksi ostaa tai vuokrata tytölle pukua.
Hopen tiloissa olevat vanhojentanssipuvut olivat
tytölle kaikki liian pieniä ja pettymys oli valtava, kun
pukua ei löytynytkään. Yhteistyökumppanimme
lahjoituksen avulla tyttö sai käydä valitsemassa
heidän liikkeestään itselleen vanhojentanssimekon
ja pääsi nauttimaan tansseista. Ilo välittyi meille
äidin kautta, ja onnellisuus siitä, että tytön unelma
toteutui, jäi vahvasti sydämiimme.
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