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LaPsiLLe ry

Parasta Lapsille -järjestössä

Olen turvallinen aikuinen

•	 Olen tasapuolinen. Puutun kiusaamiseen ja riitoihin.
•	 En ole lapsille kaveri vaan aikuinen. Huolehdin, autan ja uskallan  

asettaa rajoja.
•	 Olen läsnä, osaan kuunnella enkä jätä lasta yksin.
•	 Otan erilaiset tilanteet rauhallisesti. Tuon mukanani huumoria ja iloa.
•	 Luon turvllisen ilmapiirin yhdessä toisten aikuisten kassa
•	 Juttelen ja hymyilen
•	 Olen esimerkki lapselle.

Vapaaehtoinen Vapaaehtoinen 

Parasta Lapsille ry
Vilppulantie 2, 00700 Helsinki
puh. 09 350 8630
pl@parastalapsille.fi
www.parastalapsille.fi 

Seuraa meitä!
facebook.com/parastalapsille
instagram.com/parastalapsille
twitter.com/parastalapsille

Parasta Lapsille ry on 1945  
perustettu valtakunnallinen  
lastensuojelujärjestö. 

Vahvistamme lapsiperheiden arjessa 
jaksamista: järjestämme lapsille, 
nuorille ja lapsiperheille leirejä – 
aikaa ilolle ja yhdessäololle.
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Vapaaehtoisuuden periaatteet

Voimamme on ihmisissä, jotka haluavat antaa aikaansa  
lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Ammattisi tai koulutuksesi  voi olla mikä tahansa – jokaisella on elämässä 
hankittuja tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista on hyötyä toiminnassamme.

Haastattelemme sinut, jotta varmistumme puolin ja toisin, että sovit  
tehtävään. Ennen toimintakausien alkua järjestämme peruskoulutuksia 
uusille vapaaehtoisille. 

Tarjoamme myös lisäkoulutusta eri teemoista. Leirien jälkeen keräämme pa-
lautetta ja ideoita kehittämistä varten. Tässä vapaehtoisten rooli on todella 
tärkeä!

Saat tietoa tulvista leireistä muun  muasa nettisivuiltamme ja somekanavis-
tamme. Kerro niistä myös eteenpäin!

Mitä edellytämme?

•	 Olet luotettava ja turvallinen 
aikuinen.

•	 Sitoudut vaitioloon. Et puhu 
lapsista ja perheistä saamiasi 
tietoja eteenpäin.  
Vaitiolovelvollisuutesi jatkuu 
vapaaehtoistoiminnan  
päätyttyäkin.

•	 Suunnittelet, toteutat ja  
arvioit toimintaa yhdessä  
muiden kanssa. 

•	 Olet oma itsesi: hyödynnät per-
soonallisuuttasi, tietojasi, taito-
jasi sekä elämänkokemustasi.

•	 Toimit lapsuutta kunnioittaen. 
Kuuntelet sekä lapsia että 
aikuisia ja huomioit osallistujien 
tarpeet iän ja kehitysvaiheen 
mukaan.

•	 Huolehdit muiden aikuisten 
kanssa, että toiminta on turval-
lista ja päihteetöntä. 

•	 Noudatat järjestön  
turvallisuusohjetta. 

•	 Et tupakoi leirillä.
•	 Kunnioitat erilaisuutta ja  

edesautat toiminnallasi eri-
laisten ja eri-ikäisten ihmisten 
toimeen tulemista.

•	 Et valokuvaa Parasta Lapsille 
ry:n toimintaa ilman erillistä 
sopimusta.

•	 Et julkaise edes omalla suljet-
ulla sometilillä kuvia järjestön 
toiminnassa olevista ihmisistä 
ilman lupaa. 

•	 Et vaihda yhteystietoja enkä 
pidä yhteyttä leirillä olleiden 
lasten kanssa.

Mitä tarjoamme?

•	 Päivän peruskoulutuksen.
•	 Ohjaajilla on mahdollisuus 

suorittaa lisäkoulutuksia, joiden 
teemoja ovat esimerkiksi  
monikulttuurisuus, ohjaajana 
toimiminen tai leirin  
ohjelmallinen sisältö.

•	 Ohjaajana sinulle ei tule kuluja 
toiminnassa mukana olemisesta.

•	 Korvaamme matkakulut  
koulutuksiin, suunnitteluihin ja 
leireille.

•	 Järjestämme täysihoidon  
leirien ajan.

•	 Saat tapaturmavakuutusken 
toiminnan ajaksi

•	 Saat todistuksen  
osallistumisestasi pyydettäessä.
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