PARASTA LAPSILLE - VUONNA 2018

Parasta Lapsille –järjestö määrittelee itse oman kehityksensä suunnan.
Uudet tavoitteet muutetaan toiminnaksi.

PARASTA LAPSILLE RY
www.parastalapsille.ﬁ
pl@parastalapsille.ﬁ
09-350 8630

1. PARASTA LAPSILLE RY
Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö,
jonka toiminnan tarkoituksena on vahvistaa lasten, nuorten ja
lapsiperheiden arjessa jaksamista. Parasta Lapsille ry on lasten hyvinvoinnista kansallisesti ja kansainvälisesti vastuuta tunteva järjestö, joka korostaa toiminnassaan YK:n Lapsen Oikeuksien Sopimuksen sitovuutta ja merkitystä lasten hyvinvoinnin
edistämisessä. Tässä tarkoituksessa järjestö toteuttaa lasten,
nuorten ja lapsiperheiden leiri- ja viikonlopputoimintaa, iltatoimintaa, lastensuojelun kehittämishankkeita sekä kannustaa
ja kouluttaa vapaaehtoisuuteen. Parasta Lapsille ry toimii yhteistyössä muiden lasten ja perheiden parissa toimivien järjestöjen, viranomaistahojen ja oppilaitosten kanssa, osallistuu
kansainväliseen avustustoimintaan sekä ylläpitää leiri- ja virkistystoimintaan tarkoitettuja leirikeskuksia.
Parasta Lapsille ry:n toimintaa toteuttavat ja järjestön muodostavat eri puolilla Suomea toimivat itsenäiset paikallisyhdistykset/osastot. Järjestö on avoin toiminnan väylä kaikille, joita kiinnostaa vapaaehtoistoiminta järjestön arvojen, toimintaajatuksen, monikulttuurisuuden ja YK:n Lapsen Oikeuksien
Sopimuksen hengessä.

Parasta Lapsille ry:n jäsenyys:
Lastensuojelun Keskusliitto, Lasten Päivän Säätiö, Raha-automaattiyhdistys, Soste ry, Suomen Pakolaisapu, YK-liitto, Kansan
Sivistystyön Liitto, Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA, Kansan Arkisto, Suomen köyhyyden vastainen verkosto, Rasmus ry,
Väestöliitto, Oulun Setlementin Varesverkosto ja Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto.Toiminnan rahoitus perustuu pääosin
Lasten Päivän Säätiön ja Raha-automaattiyhdistyksen avustuksiin.
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2. ARVOT
Arvot ovat tärkeä osa elämää. Yksilöiden lisäksi myös organisaatioilla tulee olla arvot, jotka määrittelevät toiminnan reunaehdot ja tavoitteet. Arvot ohjaavat toimintaa ja kaikkien järjestön toimintaan sitoutuneiden tulee tuntea arvot ja sisäistää
ne toiminnan ja oman elämänsä ohjenuoraksi. Tästä syntyy Parasta Lapsille-henki.

Parasta Lapsille ry:n arvot
-

lapsuuden kunnioittaminen
luotettavuus
avoimuus
suvaitsevaisuus
yhteisöllisyys

Lapsuuden kunnioittaminen
Parasta Lapsille ry on lastensuojelujärjestö. Toimintamme on
tarkoitettu lapsille ja nuorille, joista moni on kokenut elämässään pettymyksiä, pelkoa ja turvattomuutta. Usean lapsen kohdalla lapsuus on jäänyt osittain kokematta ja aikuisten maailmaan kuuluvat asiat ovat tulleet liian aikaisin lapsen elämään.
Parasta Lapsille -järjestö tarjoaa lapselle levon ja virkistyksen
lisäksi yhteisön, jossa lapsuuden kunnioittaminen määrää kaikkea toimintaa. Se tarkoittaa mm.
- lasten ja nuorten elämän todellisuuden tuntemista
- tuomitsemisen sijasta huolenpitoa ja hyväksymistä
- lasten ja nuorten oikeutta yksityisyyteensä, henkiseen ja
ruumiilliseen koskemattomuuteensa
- toimintamme järjestetään lapsuutta kunnioittaen ja lapsen
toiveita kuunnellen
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- toiminnassa huomioidaan lasten tarpeet ikäryhmittäin ja
kehitysvaiheittain
- lapsen etu on kaikissa tilanteissa ensisijainen
- toiminnassamme mukana olevat ovat turvallisia aikuisia,
joilla on pitkäjänteisyyttä ja, jotka osaavat toimia lasten
kanssa johdonmukaisesti

Luotettavuus
Kannamme kokonaisvaltaisen vastuun toimintaamme tulevista
lapsista. Voidaksemme vastata tähän, on tärkeää, että
- toiminnassa mukana olevat sitoutuvat toiminnan
periaatteisiin ja ymmärtävät toimintamme lastensuojelullisen merkityksen
- toimintamme on sitä, mitä lupaamme sen olevan
- toimintamme on kaikilta osin turvallista
- toiminnassa mukana olevat ovat luotettavia ja sitoutuvat salassapito- ja vaitiolovelvollisuuteen
- toimintamme on laadukasta ja oikeudenmukaista

Avoimuus
Ilman avoimuutta emme kehity. Yhteiset keskustelut, kirjalliset palautteet, toiminnan suunnittelu ja arviointi avoimessa ilmapiirissä vievät järjestöämme eteenpäin. Arvostamme vuorovaikutusta lasten ja perheiden kanssa ja kuuntelemme heidän
mielipiteitään. Lisäksi:
- kykenemme ja haluamme ottaa keskusteluun niin mukavat
kuin vaikeatkin asiat
- asiat puhutaan tässä ja nyt, emme kuljeta pahaa oloa mukanamme
- toimintamme on kaikissa tilanteissa päivänvalon kestävää
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Suvaitsevaisuus
Suvaitsevaisuus ei tarkoita kaiken hyväksymistä. Noudatamme
toiminnassamme lastensuojelun lainsäädäntöä ja YK:n Lapsen
Oikeuksien Sopimusta. Edellytämme lasten parissa toimivilta
asiallisuutta. Suvaitsevaisuus tarkoittaa myös:
- erilaisuuden kunnioittamista
- erilaisten tietojen ja taitojen yhteensovittamista
- eri-ikäisten ja erilaisista elämäntaustoista tulevien ihmisten
toimeen tulemista

Yhteisöllisyys
Parasta Lapsille- järjestön toiminta ei tähtää suureen määrään
vaan suureen laatuun. Kohtaamme toisemme ihmisinä, osaamme
kuunnella toisiamme ja haluamme oppia toisiltamme. Haluamme pitää järjestömme elinvoimaisena. Yhdessä toimien tuomme toimintaamme ilon ja hyvän olon ilmapiirin, Parasta Lapsille-hengen.
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3. Parasta Lapsille - visio 2018
- Parasta Lapsille – toiminta vahvistaa lasten ja lapsiperheiden arjessa jaksamista.
- Järjestö tuntee kohderyhmänsä ja toiminta vastaa lasten ja
lapsiperheiden erilaisiin tarpeisiin.
- Järjestö toimii aktiivisesti sellaisten yhteistyötahojen kanssa, joilla on hyvä tuntemus kohderyhmään kuuluvien lasten
ja lapsiperheiden elämästä.
- Vapaaehtoiset ovat hyvin koulutettuja ja sitoutuneita toimintaan.
- Toiminta kehittyy suunnitelmallisesti aiempaa toimintaa arvioiden.

3.1. Strategian lähtökohdat
Yksinäisyys on sekä lasten että aikuisten ongelma. Vanhemmilla on yhä vähemmän aikaa lastensa kanssa olemiseen. Toimintamme vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä
mahdollistaa niin lapsille kuin aikuisillekin uusien tuttavuuksien
löytymisen. Parasta Lapsille –järjestö puolustaa lapsen oikeutta
olla lapsi huomioimalla lapset ikä- ja kehitysvaiheittain. Vanhempien tukeminen arjessa jaksamiseen on tärkeää. Vanhemmatkin tarvitsevat lepoa, iloa ja virkistystä. Pyrimme rakentamaan siltoja koteihin ja saamaan aikaan vuoropuhelua vanhempien kanssa. Tiedämme, että perheet ovat erilaisia erilaisine tarpeineen.
Pienituloisten ja maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden
arjessa jaksamisen vahvistaminen on strateginen tavoite. Tiedämme, että pienituloisuus on riski, joka pahimmillaan heittää
perheet yhteiskunnan ulkopuolelle. Hyvinvointierot kansalais-
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ten välillä ovat koko ajan kasvamassa. Köyhyys Suomessa ei ole
kuvitelmaa. Rasismi ja ennakkoluulot luovat yhteiskuntaan syrjintämekanismeja. Parasta Lapsille – toiminnalla lisätään erilaisten ihmisten yhteenkuuluvuutta sekä mahdollistetaan yksilön oman äänen esille saaminen.

3.2. Parasta Lapsille toiminta on
- yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä
- vanhemmille yhteistä aikaa lasten kanssa ja mahdollisuus
tutustua toisiin vanhempiin
- aikuisen antamaa aikaa ja huomiota lapsille
- vanhempien jaksamisen vahvistamista
- tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa

3.3. Vision toteuttamisen lähtökohdat
Paikallisen toiminnan vahvistuminen on strateginen päätavoite. Parasta Lapsille - paikallistoiminnalla luodaan pysyviä
rakenteita ja lujitetaan koko järjestöä valtakunnallisesti.

Paikallinen toiminta kehittää järjestön vapaaehtoistoimintaa ja
mahdollistaa myös pitkäjänteisen toiminnan.
Järjestön saamat lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen tarkoitetut Ray-avustukset levittäytyvät paikallistoiminnan
kautta tasapuolisesti eri puolille Suomea. Tavoitetta lähdetään
toteuttamaan kehittämällä yhteistyötä järjestön palkallisen henkilökunnan ja paikallisyhdistysten välillä.
Tavoitteena on, että järjestön palkallinen henkilökunta toimii yhä
enemmän paikallisen toiminnan tukena ja toiminnan mahdollis-
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tajana. Tämä edellyttää molemminpuolista sitoutumista uudenlaisiin toimintatapoihin.
Tarvitaan jäsenhankintakampanjoita, järjestöväenkoulutusta,
paikallisyhdistysten välisen kommunikaation ja kokemusten
vaihdon lisäämistä. Paikallinen esiintulo tiedotustoiminnan kautta on myös tärkeää. Nostamme esiin yhdistystoiminnassa aktiivisesti mukana olevia henkilöitä ja paikallista toimintaa, jotta yhdistystoiminta tulee lähelle alueen ihmisiä.
Paikalliset tilaisuudet esim. lasten- ja perheiden hyvinvointiin
liittyen voivat tuoda toimintaan uusia ihmisiä ja nostavat paikallisen toiminnan lastensuojelullista merkitystä.
Onnistuaksemme tavoitteissamme pyrimme saamaan yhden
henkilöresurssin aluetoimintaa avustamaan ympärivuotisesti.
Paikallisen järjestötoiminnan merkityksen ymmärtämistä on lisättävä kaikilla toiminnanaloilla. Tähän tavoitteeseen vastataan lisäämällä kokemusten vaihtoa eri toimintoihin osallistuvien kesken.
Järjestö tuntee oman kohderyhmänsä ja toiminta vastaa hyvin
kohderyhmän tarpeisiin. Jatkossa pyrimme saamaan toimintaan
mukaan perheitä, jotka saattavat jäädä helposti yhteiskunnassa ulkopuolisiksi. Tähän ryhmään kuuluvat mm. uusioperheet,
kahden samaa sukupuolta olevien perheet sekä kahden kulttuurin perheet. Näin toimien lisäämme suvaitsevaisuutta. Kehitämme yhteistyötä toimintaamme osallistuvien perheiden
kanssa. Tavoitteena on luoda inhimillinen lähestymistapa, jossa korostuu järjestön ”ihminen ihmiselle” ajattelu.
Parasta Lapsille -järjestön vapaaehtoisena voi tuoda esiin ja
kehittää omia taitojaan. Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa eri
ikäisten yhteisen toiminnan.
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Parasta Lapsille -toiminta antaa vapaaehtoiselle yhteisön, joka
tuo omaan elämään mielekkyyttä. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä on tärkeää, että lasten ja lapsiperheiden arki on
esillä kaiken aikaa, jotta tavoite arjessa jaksamisen vahvistaminen tulee ymmärretyksi. Käytännössä se tarkoittaa ei ainoastaan koulutuksia vaan myös vapaaehtoisten vapaamuotoisia
tapaamisia, joissa ihmiset yhdessä pohtivat toiminnan tavoitteita ja niiden toteuttamista.
Viranomaiset ja muut lasten ja lapsiperheiden parissa toimivat
tahot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, koska myös heillä on
tuntuma ihmisten arkeen. Tavoitteena on löytää valtakunnallisesti sellaisia kumppaneita, joiden kanssa vuoropuhelu lasten
ja lapsiperheiden hyvinvoinnista on jatkuvaa, ja, joille voimme
säännöllisesti tiedottaa toiminnastamme.
Viestinnällä on tärkeä rooli visiomme toteuttamisessa. Se on
suunnitelmallista ja tukee toiminnan tavoitteita. Viestintä on
oikea-aikaista ja yhdenmukaista ja siinä huomioidaan nykypäivän tiedottamisen eri mahdollisuudet. Viestintää toteutetaan niin valtakunnalliset kuin paikalliset tarpeet huomioiden.

Miten tavoitteita toteutetaan
Parasta Lapsille ry:n hallitus johtaa kehittämistoimintaa hyödyntäen toiminnasta saatuja palautteita. Tavoitteena on, että
järjestön palkallinen henkilökunta yhdessä paikallisyhdistysten
ja vapaaehtoisten kanssa saa aikaan rakenteellisia muutoksia,
jotka vahvistavat järjestöä. Tavoitteet asetetaan vuosikohtaisesti ja niiden toteutumisen arviointi on oleellinen osa kehittämistoimintaa. Järjestössä seurataan aktiivisesti lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tilaa, päätöksentekoa sekä siihen liittyvää tutkimusta.
Parasta Lapsille ry
Valtuusto 20.4.2013
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MEIDÄN KÄSISTÄMME LAPSET OTTAVAT MAAN
JA ISTUTTAVAT SIIHEN KUOLEMATTOMIA PUITA.

Annetaan lapsille päiväksi maapallo
kuin kirjava ilmapallo, että he saisivat leikkiä,
leikkiä ja laulaa tähtien seassa.
Annetaan lapsille maapallo kuin jättiläisomena
tai lämmin leipä, että he olisivat kylläisiä edes yhden päivän.
Annetaan heille koko pallo,
että maailma edes yhden päivän saisi tuntea mitä on ystävyys.
Meidän käsistämme lapset ottavat maan
ja istuttavat siihen kuolemattomia puita.
Nazim Hikmet

