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EVÄITÄ ELÄMÄLLE
Pitkittynyt koronakriisi vaikutti monin tavoin lasten ja perheiden elämään vuonna 2021. Sosiaalisia suhteita ra-
joitettiin, harrastukset olivat ajoittain tauolla ja osa lapsista ja nuorista opiskeli pitkiäkin aikoja etäopetuksessa. 
Huolta aiheutti niin jaksaminen, henkinen hyvinvointi kuin yksinäisyys.

Myös perheen taloudellinen tilanne on huolettanut monia. Erityisen vahvasti huoli on näkynyt niiden lasten ja 
nuorten elämässä, joiden arkea taloudellinen niukkuus on varjostanut jo pitkään. Lapselle köyhyys voi tarkoittaa 
materiaalisen puutteen ohella ulkopuolisuuden tunteita ja häpeää. 

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten opiskelu- ja harras-
tusmahdollisuuksia. Tukea myönnetään lapsille, joiden toisen asteen opinnot tai harrastusmahdollisuudet ovat 
uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Koronan vuoksi vuonna 2020 
aloitettua ruokalahjakorttien jakamista jatkettiin 2021, jotta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien lapsi-
perheiden hätään pystyttiin vastaamaan.

Eväitä Elämälle -ohjelman tavoitteena on edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Oh-
jelmaa toteutetaan valtakunnallisesti noin 60 paikkakunnalla ja se rahoitetaan täysin lahjoitusvaroin. 

Eväitä Elämälle -ohjelman tukimuodot ovat

• oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille
• harrastustuki
• mentorointi yläkoululaisille ja 10. luokkalaisille
• lomakotitoiminta (ei vuonna 2021)
• ruokalahjakortit koronakriisin aikana
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YLI 10 000 LASTA  
SAI TUKEA EVÄITÄ ELÄMÄLLE  
–OHJELMASTA  
VUONNA 2021

10 680 LASTA
SAI TUKEA

Oppimateriaalituki
495 lasta

Harrastustuki
1512 lasta

Mentorointi
75 lasta

Ruoka-apu
8598 lasta

5%

14% 0,07%

81%

18%

41%

3%

39%

TUKEMISEEN KÄYTETTIIN 
886 080 EUROA

Oppimateriaalituki
158 699 euroa

Harrastustuki
358 994 euroa

Mentorointi
26 604 euroa

Ruoka-apu
341 783 euroa

Ohjelmassa 
oli mukana 
5 aluetoimistoa
ja 58 paikallis- 
yhdistystä
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HARRASTUSTUKI
Harrastustukea jaettiin yhteensä 358 994 
euroa. Tukea sai 1512 lasta ja nuorta, ja sillä 
katettiin harrastusvälinekustannuksia, kausi- ja 
tuntimaksuja sekä muita osallistumisen edellyt-
tämiä kustannuksia.

”Yhden aikuisen perheessä 
harrastustuki on tuonut suurta 
helpotusta taloudellisesti ja 
mahdollistanut lapselle tärkeän 
harrastuksen jatkumisen.”

Vuoden 2021 oppimateriaalituki- ja harrastus-
tukihakemusten määrä niin suuri, ettei tukea 
pystytty myöntämään kaikille tukea hakeneille.

OPPIMATERIAALITUKI
Oppimateriaalitukea jaettiin yhteensä  
158 699 euroa. Tukea sai 495 lukiossa tai 
ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa 
nuorta. Oppimateriaalituella katettiin 
opiskeluista aiheutuneita kuluja kuten 
oppimateriaali-, oppiväline- ja työasukuluja.  

”Oppimateriaalituki on 
mahdollistanut opiskeluni. Ilman 
sen saamista olisin todennäköisesti 
jättänyt lukio-opinnot suorittamatta.”
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Nimeni on Joacim. Kasvoin kolmilapsisessa 
perheessä. Kun olin nuori, meillä ei ollut kauheasti 
rahaa. Vaikeimpina aikoina perheeni eli köyhyysrajan 
alapuolella, ja saimme ruoka-apua. 

Minulla on paljon kokemusta siitä, ettei pysty harras-
tamaan kunnolla tai pääse kaikkeen mukaan. Muis-
tan, kun pelasin pienenä jalkapalloa, ja koko joukkue 
päätti mennä  
McDonald´siin syömään. Meillä ei ollut sellaiseen 
varaa. Onneksi yksi aikuisista maksoi ruokani, niin en 
jäänyt silloin ulkopuolelle. 

En tiennyt meidän luokalta muita, jotka olisivat olleet 
vähävaraisia. Kaikilla oli puhelimet. Joku harrasti jää-
kiekkoa. Toinen tuli kouluun ja kehui merkkivaatteilla. 
Siinä vertasi itseään muihin. 

Kerran löysin kirpputorilta kengät, joista tykkäsin. 
Kysyin äidiltä, voidaanko ostaa nämä, vaikka ne 
olivat sielläkin aika kalliit. Äiti maksoi kengistä sen 20 
euroa, vaikka se olikin pois monesta muusta asias-
ta. Hän halusi ilahduttaa minua, sillä olimme juuri 
käyneet tutkimuksissa alavatsastani löytyneen patin 
takia. 

Parin viikon päästä sain diagnoosin: minulla oli harvi-
naislaatuinen pehmytkudossyöpä. Olin 14-vuotias.

Sairaalassa ollessani kuuntelin paljon musiikkia. Se 
antoi minulle voimaa ja auttoi käsittelemään sairas-
tumistani. Noihin aikoihin kirjoitin myös ensimmäisen 
kokonaisen biisini. 

Musiikista tuli minulle todella tärkeä harrastus. Ei 
kuitenkaan ollut selvää, että voisin jatkaa sitä. Vaikka 

paranin syövästä, elimme 
edelleen köyhyydessä. Niinpä 
äiti selvitti, mistä harrastuk-
seen voisi saada tukea ja 
kuuli  

Pelastakaa Lasten harras-
tustuesta. Tuen avulla pystyin 
jatkamaan musiikkiharras-
tustani. 

Harrastus antoi minulle kanavan, johon pystyin pur-
kamaan energiaani ja vilkkauttani. Musiikki toi valoa 
tulevaisuuteeni, että on jotain, mitä voisin joskus 
tehdä. Se antoi minulle suunnan ja päämäärän.

Unelmani on tehdä musiikkia ammatikseni. Minulle on 
tärkeää, että biisini auttavat muita, ja että kuuntelija-
ni saavat niistä voimaa vaikeina hetkinä.

Suomessa on paljon vähävaraisia lapsia ja nuoria, 
joilla on vaikeaa. On surullista, että moni heistä jää 
ulkopuolelle, koska heillä ei ole yhtäläisiä mahdolli-
suuksia harrastaa tai opiskella. Sillä voi olla vaikutuk-
sia nuoren koko tulevaisuuteen.

Lahjoittamalla autat vähävaraisia lapsia ja 
nuoria kotimaassa. Samalla osoitat, että he 
ovat yhtä tärkeitä kuin muutkin lapset ja an-
saitsevat valoisamman tulevaisuuden.

Joacim Viljamaa

Ota kiinni, älä anna koskaan lannistaa, 
Aurinko laskee mut nousee aikanaan, 
Joutuu pitkän matkan taivaltaa, 
Mut älä päästä irti koskaan.
-Joacim, Huomenna
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Joacimin koulukuva.
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RUOKALAHJAKORTIT
Pitkittyneen koronaepidemian vuoksi Pelas-
takaa Lapset jatkoi vuonna 2020 aloitettua 
ruokalahjakorttien jakamista koronan takia 
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville lap-
siperheille. Kortteja jakoi 45 paikallisyhdistystä. 
Jakelussa tehtiin laajasti paikallista ja alueellista 
yhteistyötä eri toimijoiden, kuten sosiaalitoimen 
ja diakoniatyön, kanssa. Näin tavoitettiin tehok-
kaasti apua tarvitsevat perheet.

Ruoka-apua sai vuoden 2021 aikana  
4056 perhettä ja 8598 lasta. Ruoka-apuun 
käytettiin 341 783 euroa. 

”Ihanaa että saa viikon ajalle 
helpotusta ruoka ostoksiin.”

MENTOROINTI
Vuonna 2021 mentorin tukea sai 75 lasta. 
Mentorointiin liittyviin kustannuksiin käytettiin 
26 604 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 
nuoret aikuiset, joilla on halua ja taitoa kohdata 
nuoria. 

”Onnistunut mentorointi itseni 
kannalta on sellaista, että mentori 
auttaa aina kun tarvitsee ja myös 
että mentori antaa hyvää palautetta 
kun onnistuu jossain.”
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LAPSEN OIKEUDET KUULUVAT JOKAISELLE  
LAPSELLE, PERHEEN VARALLISUUTEEN  
KATSOMATTA
Suomessa elää vähävaraisissa perheissä yli 110 000 lasta. Moni vähävaraisessa perheessä kasvava lapsi kantaa 
huolta perheensä pärjäämisestä, rahojen riittävyydestä ja perheenjäsenten jaksamisesta. Jatkuva huoli nakertaa 
hyvinvointia ja hämärtää tulevaisuuden näkymiä sekä uskoa omiin mahdollisuuksiin. Pitkittynyt koronakriisi on 
synkistänyt monen tilannetta entisestään.

Pelastakaa Lasten Lapsen ääni 2021 -selvityksen mukaan lasten köyhyyden kokemuksiin liittyy usein stressiä, hä-
peää ja huonommuuden tunteita. Lisäksi moni on kokenut henkisen hyvinvointinsa heikentyneen koronan vuoksi. 
Nämä ovat raskaita tuntemuksia, joita yhdenkään lapsen ei tulisi joutua kokemaan. 

Lapsen ääni -selvitys kertoo myös köyhyyden vaikutuksista vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Vähävaraisten perhei-
den lapset joutuvat tinkimään useammin mielekkäästä tekemisestä, kuten harrastukseen osallistumisesta. Tämä 
on iso asia lapselle, sillä harrastus on tärkeä oma juttu ja ikätovereiden kanssa vapaa-ajan viettäminen hyvin-
voinnin peruspalikka ja merkityksellinen osa arkea.

Lapsiperheköyhyys on 2020-luvun Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi 
tarvitaan monipuolisia toimijoita ja toimenpiteitä. Järjestöillä on tärkeä rooli lapsiperheköyhyyden vastaisessa 
työssä ja lasten ja perheiden tukijoina: toiminnallaan järjestöt voivat vähentää köyhyyden kielteisiä vaikutuksia 
sekä vahvistaa perheenjäsenten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.

Perheiden riittävä toimeentulo on turvattava nyt ja tulevaisuudessa. Pelastakaa Lapset tekee pitkäjänteisesti 
työtä tämän tavoitteen eteen. Pyrimme työllämme varmistamaan jokaisen lapsen oikeuksien toteutumisen 
perhetaustasta riippumatta. Vaikuttamistyön rinnalla jatkamme suoraa tukea vähävaraisten perheiden lapsille, 
joiden mahdollisuudet opiskella ja harrastaa ovat uhattuina. Näin olemme osaltamme mahdollistamassa jokai-
selle lapselle valoisamman tulevaisuuden ja hyvät eväät elämään. 
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Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, 
vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien 
toteutumista Suomessa ja maailmalla. 

pelastakaalapset.fi

LAHJOITA JA AUTA VÄHÄVARAISEN PERHEEN LASTA
Lahjoitustili: FI64 1017 3000 2107 27, viestiksi ”Eväitä elämälle”

Muita tapoja auttaa: pelastakaalapset.fi/auta-lapsia

KANNEN KUVA:  
NINA SALOKANGAS

http://www.pelastakaalapset.fi
https://www.pelastakaalapset.fi/auta-lapsia

