Tule mukaan tukemaan
työtä oman alueesi
syrjäytymisvaarassa olevien
lasten ja nuorten hyväksi!

PALAUTA PULLOT JA
OSALLISTU PANTTIARPAJAISIIN. AUTAT.

Vähävaraisuudesta johtuva syrjäytyminen on
myös suomalaista todellisuutta, jopa aivan
omalla alueellasi.
Tilastojen mukaan Suomessa elää lähes 160 000 lasta
köyhissä perheissä. Perheen köyhyys on lapselle isompi asia kuin se, että puuttuu rahaa. Köyhyys vaikuttaa
lapsen koko elämään. Se rajoittaa harrastamista ja vaikuttaa kaverisuhteisiin sekä koulunkäyntiin. Köyhyys
eristää, tuottaa häpeää ja masentaa. Se voi kaventaa
myös tulevaisuuden mahdollisuuksia. Usein lapsi ryhtyy henkilökohtaisesti kantamaan huolta perheen selviytymisestä.
Köyhyys on lapselle liian suuri taakka. Voimme yhdessä auttaa keventämään sitä. Apuasi tarvitaan!

Kustannukset kasvavat
koko ajan, harrastaminen sekä jopa opinnot
muuttuvat yhä harvemman etuoikeudeksi.
• Useimmat musiikki- ja liikuntaharrastukset maksavat
satoja, jopa tuhansia euroja vuodessa.
• Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa oppikirjat
ja materiaalit ovat maksullisia
• Kustannukset voivat olla kohtalokkaita opintojen
sujumista ja jatkamista silmällä pitäen

Onneksi meidän perhe ei
ole köyhimmästä päästä ja
ei olla huonon rahatilanteen
takia nähty nälkää, tai ei
olla jouduttu katkomaan
sähköjä eikä vettä.

Pitää miettiä aina, kehtaako
pyytää äidiltä jotain mitä
haluaisi.

Sinä voit auttaa nyt uudella helpolla tavalla. Palauta pullot ja osallistu
panttiarpajaisiin!
• Palauttamalla pantilliset pullot ja tölkit, voit osallistua Eväitä Elämälle -panttiarpajaisiin. Tarkat
ohjeet löydät pullonpalautuskoneesta.
• Osallistumalla arpajaisiin tuet oman alueesi Pelastakaa Lapset -järjestön toimintaa
syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten hyväksi. Tuki kohdennetaan Eväitä Elämälle
-ohjelman kautta lasten koulunkäyntiin ja harrastusmahdollisuuksiin.
• Eväitä Elämälle -arvonnassa myös sinä voit voittaa: pääpalkintona on 100 000 € lahjakortti.
• Lisäksi arvotaan useita pienempiä palkintoja, 100 €, 10 € ja 5 € lahjakortteja.

Minne apusi menee?
Jos esimerkiksi kaverin
perhe lähtee johonkin ja
ne ottaisi mukaan, ei voi
mennä jos tulee kustannuksia …jää ulkopuolelle kaikesta maksullisesta.

Pelastakaa Lapset ry saa arpajaistuotoista merkittävän avun, jonka järjestö ohjaa oman alueesi lasten ja
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Apu kanavoidaan
eri puolilla Suomea sijaitsevien 80 paikallisyhdistyksen
kautta, joten se löytää varmasti perille.
Eväitä Elämälle -ohjelma
Kolme tukimuotoa:
Oppimateriaalituki
Harrastustuki
Mentorointi
Ota panttiarpajaiset hyväksi tavaksi ja tule mukaan auttamaan. Kiitos avustasi!

Kiitos kun osallistut
hyväntekemiseen
pullonpalautusautomaatilla.
Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna
1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.
Pelastakaa Lapset ry:llä on Suomessa keskusjärjestön toimitalo Tiukula Helsingissä, viisi aluetoimistoa ja 80 paikallisyhdistystä. Järjestön pääsihteeri on
Hanna Markkula-Kivisilta, hallituksen puheenjohtaja Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala ja kunniapuheenjohtaja rouva Jenni Haukio.
Pelastakaa Lapset on osa maailmanlaajuista Save the Children – järjestöä, joka
antaa lapsille toivoa, tukea ja turvaa yli 120 maassa. Visionamme on maailma,
jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, kehittymiseen ja osallisuuteen.
www.facebook.com/evaitaelamalle
www.facebook.com/pelastakaalapset
www.pelastakaalapset.fi

