EVÄITÄ
ELÄMÄLLE
lahjaa en ole saanut, voin nyt
opiskella huoletta unelmieni lukiossa.
” Parempaa
Kiitos.
Suomessa 120 000 lasta elää vähävaraisissa
perheissä.
Lasten elämässä köyhyys vaikuttaa hyvinvointiin,
koulunkäyntiin, vapaa-ajan mahdollisuuksiin sekä
kaverisuhteisiin. Vaikutukset voivat ulottua pitkälle
aikuisuuteen ja periytyä herkästi sukupolvelta toiselle.
Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmalla
tuetaan vähävaraisten perheiden lasten opiskeluja harrastusmahdollisuuksia. Tukea myönnetään
lapsille, joiden toisen asteen opinnot tai
harrastusmahdollisuudet ovat uhattuna perheen
vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden
vuoksi.
Vuonna 2019 ohjelman varoilla avautui lisäksi
mahdollisuus hakea lomakotia. Lomakotitoiminta
on tarkoitettu vähävaraisille perheille, joiden
läheisverkosto on pieni tai joiden arkea kuormittaa
vaikea elämäntilanne.
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Ohjelman tavoitteena on edistää lasten
yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä.
Ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti noin
60 paikkakunnalla ja se rahoitetaan täysin
varainhankinnalla.
Eväitä Elämälle -ohjelman tukimuodot ovat
• oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille
• harrastustuki
• mentorointi yläkoululaisille ja 10.luokkalaisille
• lomakotitoiminta

LÄHES 2500 LASTA SAI TUKEA EVÄITÄ ELÄMÄLLE –OHJELMASTA
VUONNA 2019

LÄHES 2500 LASTA SAI EVÄITÄ ELÄMÄLLE -OHJELMAN
TUKEA VUONNA 2019
2453 LASTA
SAI TUKEA

TUKEMISEEN KÄYTETTIIN
608 513 EUROA

143 lasta
94 lasta

6%

18 578 €

3%

4%

923 lasta

1293 lasta

38%

52%

MUKANA 5 ALUETOIMISTOA JA
59 PAIKALLISYHDISTYSTÄ

24 439 €

4%

Oppimateriaalituki
Harrastustuki

275 414 €

Mentorointi
Lomakotitoiminta

45%

290 082 €

48%

OHJELMA RAHOITETAAN
VARAINHANKINNALLA

37%

63%

Keskusjärjestön
keräämät varat
Paikallisyhdistysten
oma varainhankinta
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todella kiitollinen, sillä vanhempani
” Olen
eivät mitenkään pystyisi maksamaan
kaikkea, ja minä en siksi valmistuisi
lukiosta ollenkaan. Minun myös pitäisi
käydä itse joka päivä töissä että saisin
tarpeeksi rahaa, ja siitä ei tulisi mitään.
Olen siis syvästi kiitollinen!

”

Ilman tukea ei olisi ollut mahdollista käydä
ammattikoulua, koska oppikirjat maksavat
hyvin paljon.

Oppimateriaalituki
Oppimateriaalitukea jaettiin yhteensä
290 082 euroa. Tukea sai 923 lukiossa tai
ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa nuorta.
Keskimääräinen tukisumma/oppilas oli 314 euroa.
Oppimateriaalituella katettiin oppimateriaaleista
aiheutuneita kuluja sekä ammatillisen koulutuksen
väline- ja työasukuluja. Vuonna 2019 Pelastakaa
Lasten tuella valmistui yhteensä 116 oppilasta
ylioppilaaksi, ammattiin tai kaksoistutkintoon.

on pojalle kaikki kaikessa.
Siihen liittyy niin monia eri kuluja. Olen
” Harrastus
ollut todella kiitollinen tuesta mitä olemme
saaneet.

”

Lapsen tarve kuulua ryhmään ja saada
mielekästä tekemistä terveellisessä
harrastuksessa on ollut sekä hänelle että
minulle merkittävä.

Harrastustuki
Harrastustukea jaettiin yhteensä 275 414 euroa.
Tukea sai 1293 lasta ja nuorta, ja sillä katettiin
harrastusvälinekustannuksia, kausi- ja tuntimaksuja
sekä muita osallistumisen edellyttämiä kustannuksia.
Keskimääräinen tukisumma/lapsi oli 213 euroa.
Vaikka tukea saaneiden määrä kasvoi edellisvuodesta,
oli vuoden 2019 oppimateriaalituki- ja
harrastustukihakemusten määrä niin suuri, ettei tukea
pystytty myöntämään kaikille tukea hakeneille.
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”EN TIEDÄ MITEN MINUN OLISI KÄYNYT,
JOLLEI MINUA OLISI AUTETTU”
Synnyin kotiin, jossa oli vaikea kasvaa. Perheemme vaikeudet pahenivat, kun täytin yhdeksän vuotta. Vanhempani erosivat ja äidistä
tuli yksinhuoltaja. Siitä alkoi syöksykierre. Äiti
masentui ja alkoi kärsiä mielenterveysongelmista. Lopulta hän menetti työkykynsä.
Elämästä tuli hyvin köyhää ja pelottavaa. Oli
aikoja, jolloin kukaan ei huolehtinut minusta ja
kahdesta veljestäni.
Seisoimme ruokajonoissa hakemassa ruokaa ja
ostimme kymmeniä pusseja tarjousmakaronia.
Vaatteet hankimme kirpputoreilta. En saanut
luistimia, suksia tai sisäpelikenkiä, koska rahaa
ei ollut.
Kukaan ei pitänyt minusta huolta eikä huolehtinut, olenko syönyt. Usein en tiennyt, missä
äitini oli. Meidän lasten oli pärjättävä itse.
Kavereiden lisäksi koulu oli minulle pelastus.
Pidin oppimisesta ja opettajista.
Yhdeksännen luokan kevätjuhlassa olin kuitenkin surullinen. Perheeni ei ollut näkemässä, kun
sain päättötodistuksen. Juhlan hetkellä luokkatovereillani oli kaikilla joku, joka iloitsi heidän
kanssaan. Minä olin yksin.
Olin ahdistunut kotona ja halusin ulos kodin
epätoivoisesta ilmapiiristä. Muutin omilleni
16-vuotiaana.

Halusin opiskella lastenohjaajaksi, mutta
minulla ei ollut rahaa oppikirjoihin. Silloin
pyysin apua Pelastakaa Lapsilta. Olin hyvin
helpottunut, kun sain tiedon, että minulle on
myönnetty oppimateriaalitukea. Minun ei tarvinnut huolehtia, mistä saisin rahat kirjoihin.
Lisäksi Pelastakaa Lapset auttoi minua hankkimaan muun muassa astioita sekä peiton ja
tyynyn tyhjään asuntooni.
Pelastakaa Lapsilta saamani tuki tuntui hyvin
merkittävältä. Sain vihdoin kokea tunteen, että
minusta kannetaan huolta.
Tuen myötä sain uskoa ja luottamusta ihmisiin.
Ymmärsin, että on olemassa ihmisiä, jotka
haluavat huolehtia oman perheensä lisäksi
muistakin lapsista ja nuorista.
En voi kyllin kiittää saamastani avusta. Sen
myötä pääsin elämässä eteenpäin. Sain opiskella ammatin ja löysin elämässäni tasapainon.
Koska halusin tarjota lapsille ja nuorille sitä
apua, jota olisin itsekin aiemmin tarvinnut,
jatkoin opiskelua ammattikorkeakoulussa ja
valmistuin sosionomiksi. Nyt olen saanut työn
alakouluikäisten lasten erityisopettajana.
Itse apua saaneena toivon sydämeni pohjasta,
että voin omalla työlläni antaa tukea lapsille ja
nuorille. Haluan laittaa hyvän kiertämään.

Johanna Mäkinen
Sosionomi
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mentoria olisi ollut mahdollista,
ettei poikamme olisi saanut peruskoulun
” Ilman
päättötodistusta.
Mentorointi
Vuonna 2019 mentorin tukea sai 94 lasta.
Mentorointiin liittyviin kustannuksiin käytettiin 18 578
euroa.
Mentorointi on yläkouluikäisille ja 10. luokkalaisille
suunnattua varhaista tukea ja ohjausta. Tavoitteena
on lapsen opiskelu- ja oppimistaitojen vahvistaminen
ja koulunkäynnin motivaation lisääminen.
Mentorointi perustuu vertaistukeen. Mentoreina
toimivat paikallisyhdistysten rekrytoimat
18-29-vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on halua ja
taitoa kohdata nuoria.

oli tosi kivaa, sai onkia ja
” Rantamökillä
uida. Ei niinkään ollut mitään kurjaa.
hyvä lomajakso tytölleni. Toiveet ja
” Todella
odotukset vastasivat todella hyvin. Ihanaa,
jos vielä saa seuraavan kerran myös
mennä.

Lomakotitoiminta
Vuonna 2019 Eväitä Elämälle -ohjelman kautta
vähävaraisille lapsiperheille avautui mahdollisuus
hakea lomakotia. Lomakodin sai 143 lasta ja
lomakotitoimintaan liittyviin kustannuksiin käytettiin
24 439 euroa. Toiminta järjestetään Pelastakaa
Lasten aluetoimistojen kautta.
Lomakotitoiminta on tarkoitettu vähävaraisille
lapsiperheille, joilla on arkea kuormittava
elämäntilanne tai pieni läheisverkosto. Lomakodeissa
käyvät lapset ovat tavallisesti yli 3-vuotiaita.
Lapsi on lomakodissa yleensä kesäisin noin viikon.
Lapsille mahdollisuus päästä lomakotiin tuo uusia
elämyksiä ja kokemuksia, ja yhdessä vietetty aika
lomakotiaikuisten kanssa on lapsille tärkeää.
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PERHEEN
TALOUDELLINEN
TILANNE EI SAA
OLLA ESTE LAPSEN
OIKEUKSIEN
TOTEUTUMISELLE
Perheen vähävaraisuus ei saa olla
este lapsen hyvinvoinnille eikä lapsen
oikeuksien toteutumiselle. YK:n lapsen
oikeuksien sopimuksen mukaan valtion
on taattava lapselle mahdollisimman
hyvät edellytykset kehittyä. Lapsen
elämässä tämä tarkoittaa esimerkiksi
mahdollisuutta käydä koulua ja viettää
mielekästä vapaa-aikaa.
Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt
Suomessa viime vuosina. Tämä tarkoittaa yhä useamman lapsen kohdalla sitä,
ettei heillä ole samanlaisia mahdollisuuksia kasvaa, kehittyä ja olla osallisina
yhteiskunnassa kuin ikätovereillaan.
Lasten omat näkemykset vähävaraisuudesta kertovat ulkopuolisuuden
tunteista, kiusaamisesta, häpeästä ja
syyllisyydestä. Köyhyydellä on kauaskantoisia seurauksia ja se myös periytyy
helposti – köyhän vanhemman lapsella
on riski päätyä itsekin köyhäksi aikuiseksi.
Syrjäytymisen ehkäisemisessä koulutus, harrastaminen ja muut mielekkäät vapaa-ajan mahdollisuudet ovat
tärkeässä roolissa. Näiden teemojen
parissa Pelastakaa Lapset tulee jatkamaan työtään myös tänä vuonna.
Haluamme, että jokaisen lapsen yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään toteutuvat.
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LAHJOITA JA AUTA VÄHÄVARAISEN PERHEEN LASTA
Lahjoitustili: FI64 1017 3000 2107 27, viestiksi ”Eväitä elämälle”
Muita tapoja auttaa www.pelastakaalapset.fi/auta-lapsia/

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton,
vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen
oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

pelastakaalapset.fi

