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1. Yleistä 

Brother Christmas ry tarjoaa matalan kynnyksen apua sitä tarvitseville ikää, sukupuolta tai 
uskontoa katsomatta sekä toteuttaa unelmia Suomessa asuville ihmisille. Tämä ajatus on 
ohjannut edelleen kuluneen vuoden toimintaamme. Toiminnan keskiössä ovat olleet sairaat 
lapset, apua tarvitsevat lapsiperheet, vanhukset ja Veteraanit, joita yhdistyksen henkilökunnan ja 
vapaaehtoisten antamaan työpanokseen perustuvalla toiminnalla olemme avustaneet.  
 
Matalan kynnyksen nopea apu, unelmien toteutukset ja ilon tuottaminen suurelle määrälle ovat 
laajoja käsitteitä ja isoja tavoitteita. Me teemme parhaamme näiden tavoitteiden toteutumiseksi 
konkreettisten lahjoitusten ja niiden jakamisessa syntyvien kohtaamisten keinoin.  
 
Olemme samalla äärimmäisen kiitollisia sidosryhmillemme: asiakkaille, vapaaehtoisille, 
lahjoittajille, yrityksille, rahoittajille sekä yhteistyökumppaneille – me kun uskomme, että yhdessä 
olemme enemmän.  
 
Vuonna 2017 pystyimme auttamaan ja tuomaan iloa noin 7000 ihmiselle Suomessa. Meillä oli ilo 
tarjota vapaaehtoistyön mahdollisuuksia myös yritysten henkilöstölle ja satunnaisille 
vapaaehtoistoimintaa tekeville henkilöille. Kiitämme lämpimästi jokaista vuoden varrella mukana 
ollutta. 
 
 

2. Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 

Brother Christmas ry on vuonna 2015 (yhdistys 11/16) perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton avustus- ja vapaaehtoisjärjestö. Apumme kohdentuu suurimmaksi osaksi sairaille 
lapsille, apua tarvitseville lapsiperheille, vanhuksille ja Veteraaneille. 
Teemme myös parhaamme siitä, että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet 
hyvään arkeen. Samalla inspiroimme niin yksityisiä ihmisiä kuin yrityksiä tekemään hyviä asioita 
sekä edistämme yhteisöllisyyttä ja välittämistä Suomessa. 
 
TOIMINTAMUODOT: 
• tavara- ja vaatelahjoitukset 
• harrastustoiminnan tukeminen 
• Iloa tuottavien sekä tasa-arvoisuutta parantavien vapaa-ajan elämysten tuottaminen 
• Viimeisten unelmien toteutukset  
• Laitehankinnat vanhuksille ja kehitysvammaisille/vammautuneille 
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• Keräyksien toteuttaminen traagisten tapahtumien kohteeksi joutuneille tai muuten vaikeassa 
tilanteessa oleville 

• tavara- ja vaatelahjoitukset 
• Ruoka-apu 
• tapahtumien järjestäminen 
 
ARVOT: 
• Inhimillisyys 

Pienilläkin teoilla pystymme luomaan inhimillisyyttä apua tarvitsevien arkeen. Auttajat, 
autettavat ja vapaaehtoiset ovat samanarvoisia ihmisiä, jotka kohdatessaan lisäävät toistensa 
hyvinvointia, mielihyvää ja merkityksellisyyttä. 

• Avoimuus 
Toimintamme perustuu avoimuuteen, mikä näkyy kevyen organisaatiomme, talouden ja 
yhteistyösuhteiden läpinäkyvyytenä. 

• Luotettavuus 
Kannamme suurta kunnioitusta sekä asiakkaitamme että lahjoittajia kohtaan. Meille on 
tärkeää, että voimme olla luotettava kumppani lahjoitusketjun joka askeleella. 

 
 

3. Henkilöstö 

Vuonna 2017 yhdistyksellä oli yksi vakituinen ja yksi määräaikainen työntekijää osan vuodesta. 
Tämän lisäksi yhdessä viimeisen unelman toteutuksessa käytettiin sairaanhoitajaa, kenelle 
maksettiin korvaus. Toimintaan sitoutuneiden vapaaehtoisten määrä kasvoi, joten muista 
palkallisista työntekijöistä pystyttiin luopumaan. 
 
Vakituisen työntekijän (Ari Koponen) palkan maksoi yritys eikä hänen palkkaansa käytetty 
lainkaan kerättyjä varoja. Sama toimintamalli jatkuu myös vuonna 2018 
 
 

4. Hallitus ja kokoukset 

Yhdistys piti vuoden aikana kaksi kokousta, kevät- ja syyskokouksen.  
Hallitus vuonna 2017: Ari Koponen, Pasi Savolainen ja Sini Kivistö. 
Hallituksen muut jäsenet kuin Ari Koponen eivät saaneet työstään minkäänlaista korvausta. 
 
 

5. Talous 

Yhdistyksen tuloslaskelma päivämäärällä 31.12.2017 osoitti alijäämä -27 233,28 euroa. 
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Taseessa näkyvät ostovelat muodostuva kahden suuremman keräyksen tuotoista (110 104,34€) 
joiden keräysaika päättyi 31.12.2017 ja, jotka on maksettu heti vuodenvaihteessa keräysten 
kohteille. Tämän vuoksi todellinen tase on 24 483,16 euroa 31.12.2017.  
 
Ari Koposen palkan maksoi yritys joka halusi tukea yhdistyksen toimintaa ja varmistaa näin 
toiminnan jatkumisen sekä sen ettei yksityisten ihmisten lahjoituksia käytetä Koposen palkkaan. 

 
 

6. Toimitilat 

Yhdistyksen kotiosoite on Tuusulassa, jossa sijaitsee myös yhdistyksen puheenjohtajan työpiste. 
 
 

7. Avustustoiminta 

Apua ja iloa pystyimme tuomaan noin 7000 ihmiselle. Joulu oli jälleen vuoden suurin sesonki, 
missä pystyimme järjestämään joulun noin 700 apua tarvitsevalle perheelle sisältäen kaikki 
jouluruoat sekä lahjat lapsille.  
 
Joulut toimivat myös hyvänä mittarina koko toiminnan kasvusta. Ensimmäisenä vuonna 2015 
jouluapua sai 7 perhettä, kun vuonna 2016 luku oli 114 ja 2017 tosiaan noin 700.  
 
Lasten ja nuorten kesälomat ovat myös tärkeä kohde eriarvoisuuden välttämiseksi. Järjestimme 
noin 500 lapselle/nuorelle mahdollisuuden kesälomaan leiripaikkojen, risteilyjen, huvipuisto 
päivien ja mökkilomien muodoissa.  
 
Noin 150 lasta/nuorta pystyivät aloittamaan tai jatkamaan harrastuksia hankkimamme tuen 
ansiosta.  
 
Jaoimme tukea/ilmaispaikkoja niin urheilu kuin taideharrastuksiin.  
 
Järjestimme myös useita tapahtumia mistä pääsivät nauttimaan lähes 1000 kehitysvammaista 
sekä noin 800 vanhusta.  
 
Kymmenet kehitysvammaiset/vammautuneet saivat apua laitehankintoihin mihin he eivät olisi 
saaneet apua muualta.  
 
Toteutimme myös isompia keräyksiä muun muassa lasten viimeisiin unelmiin, vaihtoehtohoitoon 
sekä perheitä kohdanneiden suurten menetysten kulujen kattamiseen.  
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Vapaaehtoisten voimin pystyimme ruokkimaan ravintolan ruokahävikin avulla noin 80 ihmistä 
viikoittain. 
 
 

8. Vapaaehtoistoiminta 

Brother Christmas ry tapahtumat ja yksittäiset avunpyynnöt pystyivät tarjoamaan pop-up tyylistä 
vapaaehtoistoimintaa noin 100 vapaaehtoiselle. Vapaaehtoistyö näytteli myös suurta roolia 
monissa tärkeissä projekteissa kuten nettisivuissa, yrityskumppaneiden hankinnassa, 
tapahtumien ja lahjoitusten organisoinnissa sekä yhtenä isoimpana asiana videotuotannossa mitä 
Cycled Media teki yhdistykselle pro bonona kymmenien tuhansien eurojen arvosta. Nämä kaikki 
ovat vaikuttaneet vahvasti siihen, että yhdistyksen kulut ovat pysyneet erittäin matalina. 
 
 

9. Varainhankinta 

Rahankeräysluvan saaminen heinäkuussa helpotti yhdistyksen toimintaa huomattavasti ja 
pystyimme kohdentamaan tekemistämme tärkeimpään eli avustustoiminnan pyörittämiseen. 
Rahankeräysluvan alaisina keräyskanavina toimivat tilisiirrot sekä tekstiviestilahjoitukset. 
Vuoden aikana saatiin myös merkkipäivälahjoituksia sekä yksittäisiä lahjoituksia niin yksityisiltä 
kuin yrityksiltä. 
 
 

10. Media 

Vuoden aikana saatiin paljon medianäkyvyyttä niin internetissä ja printti, tv sekä radio medioissa. 
 
Otimme käyttöön mediaseuranta työkalun minkä ansiosta viestinnän seuraaminen ja uutisointia 
koskeva reagointi tehostui. Toimintamme näkyvyys on innostanut yhä useampia yrityksiä ja 
vapaaehtoisia liittymään avuntarjoajien joukkoon. 
 
 

11. Viestintä 

Aktiivisimpana viestintäkanavana oli Facebook, jossa Brother Christmaksen sivuilla oli noin 
115000 seuraajaa 31.12.2017. Suurin yksittäisen julkaisun saama kattavuus oli yli 1000000 
näkijää. Sivujen viikoittainen kattavuus liikkui 500000-1300000 ihmisen välillä. 
Myös Instagram tilin seuraajamäärä jatkoi kasvua ja oli vuoden lopussa noin 6500.  
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