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TUKEA SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVILLE JA VÄHÄVARAISTEN
PERHEIDEN LAPSILLE SUOMESSA

EVÄITÄ ELÄMÄLLE
Vuosi 2020 muistetaan ennen kaikkia koronapandemiasta. Koronan vaikutukset ovat ulottuneet kaikkiin.
Taakka on ollut erityisen raskas niille, jotka olivat haavoittavassa asemassa jo ennen koronaa. Esimerkiksi
vähävaraisissa lapsiperheissä tilanne on ollut haastava ja arjessa selviytymisestä on kannettu perheissä suurta
huolta.
Köyhyys koskettaa lukuisten lasten elämää Suomessa: ennen koronakriisiä yli 120 000 lasta eli vähävaraisissa
perheissä. Pelkona on, että määrä kasvaa kriisin myötä. Lasten elämässä köyhyys vaikuttaa koulunkäyntiin,
vapaa-ajan mahdollisuuksiin ja kaverisuhteisiin. Seuraukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen.
Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten opiskelu- ja
harrastusmahdollisuuksia. Tukea myönnetään lapsille, joiden toisen asteen opinnot tai harrastusmahdollisuudet
ovat uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.Vuonna 2020 koronan vuoksi
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien lapsiperheiden hätä nousi suureksi. Pelastakaa Lapset vastasi
hätään ja aloitti ruokalahjakorttien jakamisen.
Eväitä Elämälle -ohjelman tavoitteena on edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä.
Ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti noin 60 paikkakunnalla ja se rahoitetaan täysin lahjoitusvaroin.Vuonna
2020 vastattiin lisäksi perheiden ja lasten vaikeaan tilanteeseen koronakriisissä.
Eväitä Elämälle -ohjelman tukimuodot ovat
• oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille
• harrastustuki
• mentorointi yläkoululaisille ja 10.luokkalaisille
• lomakotitoiminta (ei vuonna 2020)
• ruokalahjakortit koronakriisin aikana
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”Toisten auttaminen on
mielestäni hienointa,
mitä ihminen voi tehdä.”
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OPPIMATERIAALITUKI

HARRASTUSTUKI

Oppimateriaalitukea jaettiin yhteensä
280 216 euroa. Tukea sai 872 lukiossa tai
ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa
nuorta. Oppimateriaalituella katettiin
oppimateriaaleista aiheutuneita kuluja sekä
ammatillisen koulutuksen väline- ja työasukuluja.

Harrastustukea jaettiin yhteensä 280 298 euroa.
Tukea sai 1331 lasta ja nuorta, ja sillä katettiin
harrastusvälinekustannuksia, kausi- ja tuntimaksuja
sekä muita osallistumisen edellyttämiä
kustannuksia.

”Oppimateriaalituki on auttanut paljon
oppikirjojen hankinnassa, ja olen
siitä todella kiitollinen. Ilman tukea
meillä ei olisi ollut varaa ostaa kaikkia
koulukirjoja.”
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”Ilman harrastetukea jäisi lapseltamme
pois tämä mahdollisuus harrastaa
ohjattua liikuntaa.Tuki on todella tärkeä
hyvän arjen mahdollistaja.”
Vaikka tukea saaneiden määrä kasvoi
edellisvuodesta, oli vuoden 2020
oppimateriaalituki- ja harrastustukihakemusten
määrä niin suuri, ettei tukea pystytty myöntämään
kaikille tukea hakeneille.

”Saamani apu muutti
loppuelämäni suunnan”

Nimeni on Riikka. Kasvoin yksinhuoltajaäidin tyttönä. Äitini piti minusta huolta
parhaansa mukaan. Ja minäkin kannoin
huolta äidistäni.
Pienenä en tiennyt, että perheeni oli vähävarainen. Se tieto paljastui minulle vähitellen. Kaverini menivät yhdessä ostoksille ja saivat hienot
puhelimet. He pääsivät laskettelurippikouluun ja
hankkivat mopokortin. Minä en voinut. Meillä ei
ollut rahaa.
Äitini kertoi minulle vaikeuksistaan. Niitä oli
kasaantunut. Äitini oli saanut maksuhäiriömerkinnän ja joutunut ulosottoon jo ennen kuin
synnyin. Hän yritti tehdä työtä ja hankkia tuloja.
Mutta sitten sattui liikenneonnettomuus ja sen
seurauksena sairasloma. Masennus vei voimat.
Ajan kanssa velkaa kertyi lisää.
Tunsin myötätuntoa äitiäni kohtaan ja toivoin,
että asiat olisivat olleet paremmin. Mietin silloin,
että olisi ollut hyvä, jos hänellä olisi ollut tukena
toinen aikuinen ja tukiverkostoja. Mutta äidillä ei
ollut.
Myös minulla oli vaikeaa. Tunsin itseni aina
ulkopuoliseksi. Aloin nähdä ympärilläni uhkia ja
mahdottomuuksia. Koulussa tunsin itseni tosi
huonoksi, osaamattomaksi ja epäonnistuneeksi.
Emme olisi selviytyneet ilman ulkopuolista apua.
Onneksi Pelastakaa Lapset auttoi perhettämme monin tavoin. Sain avustuksena vaatteita,
urheiluvälineitä ja mahdollisuuden harrastaa.
Toisinaan kotiovellemme tuotiin kassissa ruokaa.
Pelastakaa Lapset muisti meitä myös jouluisin

ruoka-avulla ja pienillä lasten lahjoilla. Silloin
tiesin, että on olemassa ihmisiä, jotka haluavat
auttaa.
Kaikkein suurimmalla kiitollisuudella ajattelen
saamaani tukea lukion oppikirjoihin. En olisi
mitenkään voinut käydä lukiota ilman Pelastakaa
Lasten oppimateriaalitukea. Äidilläni ei olisi ollut
mahdollisuutta maksaa kirjoja itse. Tämä tuki oli
ainoa mahdollisuuteni. Sen ansiosta sain opiskella
ja lopulta painaa päähäni valkolakin. Siitä olen
ikuisesti kiitollinen.
Seuraavaksi aion opiskella sosionomiksi ammattikorkeakoulussa, koska suuri unelmani on auttaa
ihmisiä, jotka ovat joutuneet näkemään elämän
varjopuolen.
Suomessa elää yli 110 000 lasta köyhissä perheissä. Se, minkälaiseen perheeseen tai lähtökohtiin on syntynyt, ei saisi määrittää koko loppuelämää.
Pyydän Sinua: tule mukaan auttamaan. Lahjoituksella kerrot, että uskot lapseen ja hänen tulevaisuuteensa, vaikka hän itse ei enää jaksaisi uskoa.
Pienikin apu voi olla ratkaisevan tärkeä.
Sinun lahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän
suunnan. Anna lapselle lahjaksi tulevaisuus.
Suomen lasten ja nuorten puolesta lämpimästi avustasi kiittäen
Riikka Karjalainen
Pori
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MENTOROINTI

RUOKALAHJAKORTIT

Vuonna 2020 mentorin tukea sai 82 lasta.
Mentorointiin liittyviin kustannuksiin käytettiin
17 850 euroa.

Koronapandemian vuoksi Pelastakaa Lapset aloitti
maaliskuussa 2020 ruokalahjakorttien jakamisen
koronan takia vaikeassa taloudellisessa tilanteessa
oleville lapsiperheille. Korttien jakelussa tehtiin
laajasti paikallista ja alueellista yhteistyötä eri
toimijoiden, kuten sosiaalitoimen ja diakoniatyön,
kanssa. Näin tavoitettiin tehokkaasti apua
tarvitsevat perheet.

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.

”Mentoritoiminta on auttanut minua
huomattavasti. Olen hyvin kiitollinen.”

Ruoka-apua sai vuoden 2020 aikana
8150 perhettä ja 19 932 lasta. Ruoka-apuun
käytettiin 706 952 euroa.

”Lahjakortti auttaa todella paljon nyt,
kun perheen molemmat aikuiset on
lomautettu koronatilanteen vuoksi!”
”Miten olisin pärjännyt. Kiitos, että sain
ruokaa lapsille.”
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LASTEN HYVINVOINTI KESKIÖÖN
Koronapandemia on haastanut kaikkia. Taloudelliset vaikeudet ovat koskettaneet monia esimerkiksi
työttömyyden tai lomautusten myötä. Tilanne on ollut erityisen haastava vähävaraisissa perheissä, joissa
korona on kaventanut entisestään mahdollisuuksia ja synkistänyt tulevaisuusnäkymiä.
Korona-arjen kokemuksin liittyvän Lapsen ääni 2020 -selvityksen mukaan lapset kantavat huolta perheen
toimeentulosta, omasta ja läheisten jaksamisesta sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä. Etäkoulu
on kuormittanut monia.Vähävaraisten perheiden lapsilla huoli on ollut voimakkaampaa ja kielteiset
tuntemukset, kuten ahdistus ja stressi, ovat yleisempiä.
Perheiden riittävän toimeentulon turvaaminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa.YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen mukaisesti valtion on taattava lapselle mahdollisimman hyvät edellytykset kehittymiseen.
Perheen taloudellinen tilanne ei saa olla este lapsen oikeuksien toteutumiselle.
Lapsen oikeuksien kannalta päätös oppivelvollisuusuudistuksesta ja sen myötä voimaan astuvasta toisen
asteen maksuttomuudesta on merkittävä. Pelastakaa Lasten oppimateriaalituki jatkuu kunnes kaikki
ikäluokat ovat päässeet maksuttomuuden piiriin. Teemme töitä sen eteen, että opinnoissa tarvittavaa
ohjausta ja tukea sekä oppilashuollon palveluja on riittävästi.
Opiskelun ohella mielekkäät vapaa-ajan mahdollisuudet ja harrastukset ovat lasten elämässä tärkeitä
hyvinvoinnin rakennuspaloja. Harrastaminen voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa
lapsen osallisuuden tunnetta. Harrastustuki ja vaikuttaminen yhdenvertaisiin harrastusmahdollisuuksiin
on keskeinen osa Pelastakaa Lasten työtä myös tänä vuonna. Tavoitteenamme on, että oikeus
mielekkääseen vapaa-aikaan toteutuu jokaisen lapsen kohdalla.
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LAHJOITA JA AUTA VÄHÄVARAISEN PERHEEN LASTA
Lahjoitustili: FI64 1017 3000 2107 27, viestiksi ”Eväitä elämälle”
Muita tapoja auttaa: 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

