
 

 
 
 
PELASTAKAA LAPSET RY Oulun paikallisyhdistys 
Perustamisvuosi: 1929  

 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 
 
 
Yleistä 
 
Oulun Pelastakaa Lapset on valtakunnallisen Pelastakaa Lapset ry:n jäsenjärjestö, jota          
ohjaa liiton strategia, joka pohjautuu kansainvälisen Pelastakaa Lapset - Save the           
Children järjestön strategiaan. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on järjestön toiminta-ajatuksen mukaisesti parantaa sitä        
tapaa, jolla lapsia kohdellaan ja päämääränä on saada aikaan välittömiä ja pysyviä            
parannuksia lasten elämään. Yhdistyksen arvot ja toiminnan eettinen pohja perustuu          
YK:n lasten oikeuksien sopimuksen noudattamiseen. Yhdistys on poliittisesti ja eri          
uskontokuntiin sitoutumaton, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. 
 
Oulun Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan ydinalueet ovat ennaltaehkäisevässä        
lastensuojelutyössä, avustustoiminnassa ja vaikuttamistoiminnassa. Toiminta keskittyy      
Oulun seudulle ja kansainvälisiin kohteisiin. 
 
Vuonna 2017 yhdistyksemme jatkoi edellisenä vuonna aloitettua humanitääristä työtä         
Oulun Heikinharjun vastaanottokeskuksessa, jonne Pelastakaa Lapset järjestö toi        
pakolaiskentiltä tutun toimintamallin perustamalla Ouluun Lapsiystävällisen tilan       
turvapaikanhakijoiden pienille lapsille, joille kunnat eivät järjestäneet mitään toimintaa. 
Keskusjärjestö sai toimintaa varten Stealta rahoitusta, mutta myös hankesuunnitelman         
mukaan toiminta hiukan muuttuu. Yhdistyksemme vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisia         
edelleen Lapsiystävällisessä tilatoiminnassa, jossa yhdistyksemme on saanut       
tilaisuuden olla vaikuttamassa kansalaisiin ja meillä on ollut tarjota heille mielekästä           
osallistumista Pelastakaa Lapset toimintaan. 
 
Oulun paikallisyhdistyksen hallitus ja aktiivit jäsenet ansaitsevat kiitoksen joustavasta ja          
sitoutuneesta toiminnasta Pelastakaa Lapset -järjestön kärkihankkeiden      
toteuttamisessa, joita olivat Eväitä Elämälle -ohjelma, Lapsiystävällinen tilatoiminta,        
perheiden tukeminen toiminnallisella perhelomalla ja tyttöjen ja poikien        
ryhmätoiminnassa sekä vaikuttamistyö erityisesti opiskelijoiden parissa. 
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Eväitä Elämälle -ohjelma Oulussa  
 
Päätimme alkuun luopua tästä ohjelmasta ja jatkaa vain opiskelijoiden tukemista omin           
avuin. Jouduimme kuitenkin syksyllä hakemaan avustusta liitolta oppimateriaalituen        
antamiseen. Tarve alkoi olla niin vakava ja suuri erityisesti lukion uuden opsin myötä. 
 
Oppimateriaalitukea tarjottiin 17 nuorelle, mutta 14 sitä vain käytti. Kolme poikaa ja 11             
tyttöä. Lukiolaisia oli 10. Avustusta myönnettiin 254,50€ henkeä kohden. 
 
Rajaamalla avustettavien määrää hakemusten tuottama työmäärä saatiin rajattua        
kohtuulliseksi  ja lahjoituksiin tukeutuminen realistiseksi. 
 
 
Humanitäärinen työ Oulussa ja maailmalla, Lapsiystävällinen tilatoiminta Oulussa  

 
Yhdistyksemme vuosia jatkunut etiopialaisten tyttöjen koulunkäynnin tukeminen on        
vaihtunut yleiseksi hätäapurahaksi, jota järjestö käyttää useisiin vaihtuviin kohteisiin.         
Olemme maksaneet vuosittain 300€. 
 
Lapsiystävällinen tilatoiminta oli kertomusvuonna vilkasta. toimintapäiviä kertyi       
vapaaehtoisille n. 160 ja lapsia toiminnan piirissä oli kaikkiaan n. 70. Koululaisten            
läksykerho lisäsi toimintapäiviä ja lasten lukua. Lapsiystävällisessä tilassa kävi n. 50 eri            
lasta ja heillä on yli 1000 käyntiä kaikkiaan. Keskusjärjestön työntekijät kouluttivat uusia            
vapaaehtoisia huhtikuussa ja syyskuussa pitivät toiminnassa oleville vapaaehtoisille        
pari kokoontumista. Yhdistyksemme järjesti vapaaehtoisille kiitosaterian, elokuvaillan ja        
yhteisen purkupalaverin ja mahdollisuuden osallistua LähiTapiolan kustantamille       
hätäensiapukursseille. Koulutettuja Lyt vapaaehtoisia on kymmeniä, joista osa on jo          
siirtynyt pois opiskelujen tai töiden vuoksi. 
 

 
Yhteistyö Pelastakaa Lapset- Pohjois-Suomen aluetoimiston kanssa  
-lasten ja perheiden avustaminen kotimaassa 

 
Yhdistyksemme toiminta kohdentui myös aluetoimiston tekemään ehkäisevään työhön. 
 
Tukihenkilötoiminnan koordinaattorit ovat tehneet tarvitsevien lasten osalta       
toimintasuunnitelman, jota olemme lähteneet taloudellisesti tukemaan, koska toiminta        
on suunnitelmallista ja siten lapsen tilannetta kohentavaa ja toiminnalla on seuranta. 
Olemme tukeneet 9-13 -vuotiaiden poikien poikaryhmää ja tyttöjen heppatyttötoimintaa.         
Tyttöjen päiväleiritoiminta kesäkuussa yhdessä Ponitouhujen kanssa oli uutta.        
Tavoitimme ryhmissä erityistä tukea tarvitsevia lapsia, 6 poikaa ja neljä tyttöä. Kokeilut            
onnistuivat ja pyrimme jatkossa vakiinnuttamaan toiminnat. 
 
Tukiperhejonossa on satoja lapsia. Tukiperhetyöntekijät tarjosivat jonossa oleville        
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perheille mahdollisuutta hakea lomatukea tuetulle lomalle. Perheitä perui viime         
tingassa. Osalla ei ollut rahaa maksaa omavastuuta, osa ei jaksanut lähteä. Näissä            
tapauksissa olisi syytä auttaa perheitä. 
 
Kesällä 2017 yhdistyksemme hallituksen jäsenet vastasivat lomasta. Perheloman        
teema yhdessä leväten ja toimien osoittautui jälleen onnistuneeksi. Lomalla oli neljä +            
kaksi perhettä, joissa 15 lasta ja 10 aikuista. Loma pidettiin Haukiputaan Asemakylällä            
Lomakoti Onnelassa. Aluetoimiston työntekijät kävivät kukin päivän viettämässä        
perheiden kanssa. Perheet vietiin Virpiniemeen golf-opetukseen ja SuperParkiin        
LähiTapiolan lahjoittamilla lipuilla. Neljälle äidille tarjottiin kasvohoito.       
Oululainen Candelinin säätiö avusti perhelomakustannuksissa yhdistystämme. 
 
Yhdistyksemme teki historiaa aloittamalla v. 2005 Pelastakaa Lapset tuetun         
perheloman järjestämisen teemalla Yhdessä leväten ja toimien. Saimme tehdä 12          
vuotta erittäin vaikuttavaa työtä. Perheet kiittivät ja vapaaehtoistoimijat nauttivat ja          
ammattilaisetkin näkivät toiminnan hyödyn. Näillä näkymin v. 2017 jäi tässä muodossa           
viimeiseksi. 

 
Lapsipoliittinen vaikuttamistyö ja järjestömarkkinointi ja näkyvyys 
 
”Olet olemassa, jos olet näkyvissä” on todettu ja koettu yhdistyksemme keinoksi           
vaikuttaa. 

 
Oppilaitosyhteistyö Oulun Ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa sekä        
Heikinharjun vastaanottokeskuksen kanssa on lisännyt Pelastakaa Lapset järjestön        
näkyvyyttä ja siten on voitu tuoda lapsilähtöistä ajattelua laajalle opettaja ja           
opiskelijaporukalle. Tavoitteena oli saada LYT toimintaa tutuksi ja rakentaa toimiva          
yhteistyö, mikä jatkui onnistuneesti. Sosionomiopiskelijat maalasivat käytävän       
toimitilaksi ja logopedian opiskelijat toivat ammattitaitonsa lasten hyväksi. 
Yhdistys osallistui Heikinharjun perhetapahtumiin lisäksi. 
 
OSAO:n kansainvälisen liiketalouden opiskelijat halusivat tehdä yhteistyö       
yhdistyksemme hyväksi. He tekivät kasvomaalauksia Prismassa ja hoitivat toukokuun         
lipaskeräyksen LIDLien edessä. Toiminnassa oli 25 opiskelijaa. 

 
Edellisen vuoden Lions Hannoille järjestetty informaatioilta poiki tälle vuodelle Hannojen          
Sulka -keräys lahjoituksen yhdistyksellemme. Vietimme yhteisen hetken Ponipihan        
kodassa paistellen makkaraa ja keskustellen lasten asemasta yhteiskunnassa.        
Lahjoitus käytettiin Heppatyttötoimintaan. 
 
Lapsen Oikeuksien päivänä 20.11.2017 järjestimme jäsenille ja vapaaehtoisille ja         
yhteistyökumppaneille elokuvaillan Yösyöttö elokuvateatteri Starissa. Elokuvailtaan      
osallistui 45 henkilöä. Tämä järjestettiin Pelastakaa Lapset järjestön 95-vuotisjuhlan         
kunniaksi. Tuolloin lahjoitimme Lapsellinen teko-diplomin Oulun Heikinharjun       
vastaanottokeskukselle. 
Diplomi oli oikeastaan aikuisen teko lasten hyväksi.  
 
Sanomalehti Kaleva teki laajan jutun kesällä haastattelemalla eri järjestöjen         
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vapaaehtoisia, jotka antavat aikaansa lapsille. Pirjo Hätälää haastateltiin Lomakoti         
Onnelassa lapsiperheloman aikana. 
 
LähiTapiola halusi lahjoittaa 100 Superpark-lippua jaettavaksi lapsille. Yhteisessä        
neuvottelussa saimme myös vapaaehtoisille kaksi ryhmää Supersankariohjelmaan. Lähi        
Tapiola kustansi hätäensiapukurssit, jotka SPR koulutti. Kurssin kävi 25 vapaaehtoista. 
 
Vares-verkoston ja kumppanuuskeskuksen järjestötoiminnan palavereihin Oulussa      
osallistuimme, samoin maahanmuuttajatiimin palavereihin. 
 
Facebookissa LähiTapiolan Super Park -lippujen lahjoitus ja Lions Hannojen lahjoitus          
saivat paljon näkyvyyttä. 

 
 

Jäsenistö ja hallinto 
  
Vuoden 2017 lopussa yhdistykseemme kuului 86 maksanutta jäsentä, joista 12 olivat           
liittyneet kertomusvuonna ja heistä 7 on nuorisojäsentä. Jäsenyys säilyy vain          
maksamalla jäsenmaksun. Poistimme maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 28       
henkilöä jäsenrekisteristä. 
 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Pentti Saarinen ja varapuheenjohtajana Antero        
Lindvall, sihteerinä Kirsi Keinänen ja jäseninä Pirjo Hätälä, Sirpa Remahl, Tapani           
Jaakkola , Sari Jauhojärvi, Asko Haavikko ja Terhi Orava. 
 
Hallitus kokoontui 7 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 90 pykälää. 
Taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä toimi Jaana Tervo Tilitervo Oy:stä 
Tilintarkastajina toimivat Olavi Virtanen KHT ja Soili Raive-Annanolli HTM 
 
Kevätkokous pidettiin ravintola Nallikarissa 21.3.2017. Jäseniä osallistui 17 henkilöä.         
Puheenjohtajaksi valittiin Tuuli Lähteenmäki, sihteeriksi Kirsi keinänen ja pöytäkirjan         
tarkistajiksi Matti Karjalainen ja Matias Kavalus. 
 
Syyskokous pidettiin Kumppanuuskeskuksessa 27.11.2017.Jäseniä osallistui 9. 
Puheenjohtajana toimi Antero Lindvall ja sihteerinä Kirsi Keinänen. Pöytäkirjan         
tarkistajiksi valittiin Sirpa Remahl ja Aino Keränen. 
 
Antero Lindvall on Liittovaltuuston jäsen 2016-2019 ja Pirjo Hätälä Kemijärven          
edustajan varajäsen vv. 2017-19.  

 
LYT -toiminnasta vastasivat jäsenistämme Kirsi Keinänen ja Terhi Orava         
vastuuohjaajina ja muut olimme vapaaehtoisina Tuuli Lähteenmäki, Pirjo Hätälä , Sirpa           
Remahl , Antero Lindvall, Krista Wallenius ja Matti Karjalainen. Teijo Klemettilä vastasi            
läksykerhosta yhdessä Terhin kanssa. Lisäksi oli joukko koulutettuja vapaaehtoisia ja          
opiskelijoita. 
 
Perhelomasta vastasivat Tapani ja  Helka Jaakkola , Sari Jauhojärvi ja Pirjo Hätälä. 
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Vierailimme hallituksena Pohjois-Suomen aluetoimistolla ja veimme heille 50 v.         
onnittelut. 
 
Pirjo Hätälä osallistui keskusjärjestön koulutukseen liittovaltuutettujen perehdytyspäivä       
10.2. ja puh.joht. päivään 11.2. Terhi Oravan kanssa. Kirsi Keinänen ja Pirjo Hätälä             
osallistuivat Lapsiyställisen toiminnan seminaariin Tiukulassa 22.5., jolloin esiteltiin        
toiminnasta tehty raportti. 
 
Jäsenille lähetettiin jäsenkirje keväällä ja syksyllä. Kummassakin kirjeessä houkuteltiin         
toimintaan mukaan ja saatiinkin muutama jäsen liikkeelle. 
 
Hallitukselle perustettiin oma WhatsApp-ryhmä. 

 
 
 
Talous ja varainhoito 
 
Vuoteen 2017 lähdettiin varovaisesti talous ja laillisuus toimintojemme tärkeimpinä         
asioina. Asko Haavikko ja Pirjo Hätälä perehtyivät avustushakemuksiin ja laativat niitä. 
Rahankeräyslupaa ei näillä näkymin nähty tarpeelliseksi. 
 
Selvityksissä Candelinin säätiölle sekä Arkkitehtitoimisto Lukkaroiselle pääsimme       
kertomaan toiminnastamme seikkaperäisesti. 
 
Uusien asuntojen hankinta ja niihin liittyvä pankkilaina ja tulevat rahoitusvastikkeet          
panivat laskemaan mitä voidaan tehdä ja mitä pitää jättää pois. Luovuttiin järjestämästä            
isoa yleisötapahtumaa. 
Antero Lindvall valittiin As.Oy Höyhtyän Tuomen alkuvaiheen hallitukseen. 
 
Kaikki on sujunut hyvin ja on saatu maksettua varainsiirtoverotkin. Pankki myönsi           
lyhennysvapaata tarpeen mukaan. Realia hankki vuokralaiset ja hoitaa kaiken         
sopimusten tekemisestä. Nyt on kaikissa kuudessa yksiössä nuori ihminen vuokralla. 
 
Menojen jälkeen vuokratuloista jää pieni osa yleishyödylliseen toimintaamme. 
 
Eväitä Elämälle ohjelman kautta saimme keskusjärjestöltä kertomusvuodelle       
lahjoituksista 2000€ oppimateriaalitukeen avustusta ja Topi Jaakolalta 500€. 
 
Candelinin säätiö lahjoitti perhelomakuluihin 1500€. 
 
Lions Club Oulu Hannat ry lahjoitti toimintaamme 331€. 

 
 
Yhteenveto 
Päätimme ottaa rauhallisesti vuonna 2017. Kuitenkin tapahtumia ja toimintaa kertyi          
monenlaista. Kaiken kaikkiaan Oulun Pelastakaa Lapset ry:n vuosi 2017 on kertomus           
vastuullisesta ja sitoutuneesta kansalaistoiminnasta, johon voimme edelleen perustaa        
toimintamme. 
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Toimintakertomuksen laatinut pj. Pirjo Hätälä 
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