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Pelastakaa Lapset edistää Eväitä Elämälle -ohjelmalla lasten yhdenvertaisuutta, osalli-

suutta ja hyvää kehitystä.  

Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja 

harrastamista. Tuki kohdennetaan lapsille ja nuorille, joiden mahdollisuus jatkaa koulun-

käyntiään tai osallistua harrastuksiin on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden 

sosiaalisten haasteiden vuoksi. 

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa: 

• oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille

• mentorointi yläkouluikäisille ja 10. luokkalaisille

• harrastustuki alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille

Pelastakaa Lasten vapaaehtoisvoimin toimivat paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea 

pystyvät omilla alueillaan auttamaan tuen tarpeessa olevia lapsia. 79 yhdistyksestä 58 

toteuttaa yhtä tai useampaa Eväitä Elämälle -ohjelman toimintomuotoa. Keskusjärjes-

tön kautta tukea on mahdollista kohdentaa Pelastakaa Lasten ammatillisten tai amma-

tillisesti ohjattujen tukitoimien piirissä oleville lapsille. 

Eväitä Elämälle -ohjelma toteuttaa Pelastakaa Lasten oikeusperustaisen ohjelmatyön 

mallia, jossa lapsen oikeuksia edistetään suoran tuen, vaikuttamisen ja yhteisöjen 

vahvistamisen kautta. Ohjelman tarkoituksena ei ole antaa vain suoraa tukea, vaan 

sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia ja laajempaa vaikuttavuutta niin yksilöille kuin koko 

yhteiskunnallekin. 

Pelastakaa Lasten keskusjärjestö vastaa Eväitä Elämälle -ohjelman koordinoinnista, 

hallinnosta, keskitetystä varainhankinnasta ja viestinnästä, sekä ohjelman päämääriä 

edistävästä valtakunnallisesta vaikuttamistyöstä. Järjestö myöntää vuosittain paikallis-

yhdistyksille avustusta Eväitä Elämälle -ohjelman toimintojen toteuttamiseen. Lisäksi 

yhdistykset kohdentavat lasten tukemiseen omia varojaan. Ohjelmaa toteutetaan 

lahjoitus- ja avustusvaroilla.
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EVÄITÄ ELÄMÄLLE -OHJELMALLA 
SYRJÄYTYMISEN VASTAISTA TYÖTÄ 
JO 20 VUOTTA

Lasten ja lapsiperheiden auttaminen monin tavoin on aina ollut Pelastakaa Lasten ja sen paikallisyhdistysten 

toiminnassa keskeistä. Eväitä Elämälle -ohjelma tarjoaa siihen yhtenäisen mallin, jota Pelastakaa Lapset toteuttaa 

valtakunnallisesti yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. 

Eväitä Elämälle -ohjelma sai alkunsa vuonna 1996, jolloin Pelastakaa Lasten keskusjärjestö keräsi kampanjaluontei-

sesti varoja kustantaakseen lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville vähävaraisten perheiden lapsille 

heidän tarvitsemansa oppikirjat. Tukea saaneet nuoret olivat joko yksinhuoltajaperheistä tai perheistä, joissa joko 

molemmat tai toinen vanhemmista oli pitkäaikaistyötön. 

Oppimateriaalituen rinnalle Pelastakaa Lapset käynnisti vuonna 2009 Helsingissä kokeiluluonteisen hankkeen, 

jonka tarkoituksena oli tukea matematiikassa heikosti menestyneiden yläkouluikäisten opiskelua ja oppimista 

mentoroinnin avulla. Alkuun oppiainetuen nimellä kulkeneesta ja vain matematiikkaan kohdistuvasta hankkeesta 

mentorointitoiminta vakiintui osaksi Eväitä Elämälle -ohjelmaa. Mentorointia järjestää nykyisin viisi Pelastakaa 

Lasten paikallisyhdistystä. Vuonna 2013 Eväitä Elämälle -ohjelmaan otettiin mukaan vielä alle 18 -vuotiaiden vähäva-

raisten perheiden lasten harrastusten tukeminen. 

Vuodesta 2012 lähtien keskusjärjestö on vuosittain myöntänyt avustusta Eväitä Elämälle -ohjelman toimintojen 

toteuttamiseen eri puolilla Suomea sijaitseville Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksille. Sen jälkeen yhä useampi pai-

kallisyhdistys on tullut mukaan yhdenmukaisesti toimivaan valtakunnalliseen ohjelmaan, ja toiminta on laajentunut 

voimakkaasti. Eväitä Elämälle -ohjelmassa on mukana jo 58 Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä, ja viime vuonna 

sen kautta pystyttiin tukemaan 1302 lasta. 

20 vuodessa Eväitä Elämälle -ohjelma on kasvanut valtakunnalliseksi ja vaikuttavaksi ohjelmaksi, jonka päätavoittee-

na on syrjäytymisen ehkäisy.

Eväitä Elämälle -ohjelma rahoitetaan yksityisten lahjoittajien, yritysten ja säätiöiden myöntämillä avustuksilla ja lah-

joituksilla. Suomalainen Kirjakauppa on jo alkuvaiheista lähtien vuosittain ollut Eväitä Elämälle -ohjelman merkittä-

vä tukija. Muita merkittäviä Eväitä Elämälle -ohjelman tukijoita ovat vuosien varrella olleet muun muassa A-lehdet, 

Anttila, Fingrid Oyj, Frends Technology Oy, Gasum Oy, IKEA Oy, Karl Fazer Oy, Kesko Oyj, Kotilieden kummiker-

ho, Kustannusosakeyhtiö Otava, Logica, L’Oreal Finland Oy, Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy, Mezzoforte 

Oy/Huutokaupat.com, Neste Oyj, Nokia, Pekkaniska Oy, Stockmann Oyj Abp, Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto 

SITRA, Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry sekä Joulupukkisäätiö – Santa Claus Foundation, Kiipula-

säätiö ja Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö.

Vuonna 2015 käynnistettiin pitkäjänteiseen yhteistyöhön perustuva valtakunnallinen Eväitä Elämälle -kampanja, 

jonka avulla kerrytetään varoja mm. pullonpalautusarpajaisilla, johon voi osallistua Keskon ja Lidlin myymälöissä. 
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Monille ikuinen köyhyys ja rahojen riittämättömyys on jokapäiväistä elämää, mekin 

joka kuukausi mietitään että miten rahat saadaan riittämään. Yhteiskunta on niin 

väärin suunniteltu välillä niitä ihmisiä kohtaan jotka yrittää. Välillä ollaan mietitty 

molemmat että helpoin olisi ollut vaan luovuttaa, mutta se ei ole vaihtoehto vaikka 

houkuttelevalle tuntuukin. Tiukkoinakin hetkinä sitä jostain vaan saa voimaa men-

nä eteenpäin, vaikka tuntuu että maailma olisi romahtanut jalkojen alta.

- oppimateriaalitukea saaneen nuoren äiti
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PELASTAKAA LAPSET RY:N  
TUELLA ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN

- oppimateriaalitukea saaneen Lauran tarina    

Kasvoin työttömän yksinhuoltajaäidin esikoisena Helsingin Kontulassa.  

Ymmärsin jo varhain, että rahaa ylimääräiseen ei ollut. Tiedän, että äitini 

rakasti meitä tyttäriään enemmän kuin mitään muuta. Pyytäessäni äidiltä 

jotakin, muuttui hänen ilmeensä murheelliseksi. Kasvoilta oli luettavissa kipu siitä, että ei voi vastata lapsensa 

toiveisiin. Lopetinkin pyytämisen varhain. Äiti ei ostanut itselleen mitään uutena. Hän kiersi kirpputoreja, minkä 

ehti. Hänen omat tarpeensa olivat hänelle aina toissijaiset. Elimme hyvin niukasti. Monille särkylääke päänsärkyyn on 

itsestään selvyys. Meille Burana -paketti oli investointi. Rahaa ei yksinkertaisesti ollut. Värjöttelimme leipäjonoissa ja 

saimme ruoka-apua Pelastusarmeijalta, maksoivat he joskus satunnaisen laskunkin. 

Köyhyys kuitenkin iski vasten kasvojani vasta aloittaessani koulutien. Tuntui siltä, että kaikilla muilla lapsilla oli 

kaksi työssäkäyvää vanhempaa. Ajattelin tällaisten lasten olevan rikkaita, vaikka todellisuudessa näin tuskin oli. 

Muut lapset ilahtuivat saadessaan kutsun synttärijuhliin. Itse pelästyin. Miten pyytäisin äidiltä lahjarahaa? Usein 

jätin kotona mainitsematta tällaiset kutsut, en halunnut pahoittaa äitini mieltä. 

11-vuotiaana seurasin TV:stä Ally McBeal -sarjaa, joka kertoi bostonilaisen lakiasiaintoimiston tapahtumista. Olin 

myyty. Halusin olla kuin sarjan nimihenkilö. Päätin, että minusta tulee isona juristi. Vaikka haaveelleni lähinnä nau-

reskeltiin, ymmärsin, että voisin saavuttaa unelmani kovalla työllä ja koulumenestyksellä. Rakas ukkini lähti talkoisiin 

mukaan. Hän lupasi kymmenen markkaa jokaisesta kokeesta, josta saisin täyden kympin. Kymppejä alkoi sadella. 

Peruskoulun päättötodistuksessa keskiarvoni oli 9,8. Lukioon päästessäni olin sekä onneni kukkuloilla että murheen 

murtama. Millä rahalla hankkisin oppikirjat? Lukiokirjat ovat kalliita, paljon kalliimpia kuin Burana-paketti. 

Helsingin Pelastakaa Lapset ry:n myöntämä oppikirjatuki pelasti elämäni ja unelmani. Minä todella pääsisin 

aloittamaan lukio-opinnot. Olin onnellinen. Minulla ei ollut kanssaopiskelijoideni tapaan varaa ruotsinristeilyihin ja 

iltapäiväkahvilakäynteihin, mutta sain opiskella ja tavoitella unelmiani. Päätin lukio-opintoni erinomaisin arvosanoin 

ja jatkoin unelmani tavoittelua.

Hakiessani opiskelemaan oikeustieteitä Helsingin yliopistoon huomasin taas olevani eriarvoisessa asemassa 

muiden nuorten kanssa. Ei minulla ollut varaa kalliiseen valmennuskurssiin eikä liioin kokopäiväiseen lukemiseen. 

Minun oli tehtävä töitä elättääkseni itseni. Luin kaiken vapaa-aikani, mutta se ei riittänyt ensimmäisellä, toisella 

eikä kolmannellakaan kerralla. En kuitenkaan aikonut luovuttaa. Vasta pyrkiessäni opiskelemaan neljättä kertaa, oli 

minulla vihdoin varaa pitää kuukauden lukuloma. 

Purskahdin kyyneliin, kun sain tiedon hyväksymisestä. Minusta tulisi kuin tulisikin juristi. Ensimmäisenä soitin ukille-

ni. Halusin jakaa ilouutiseni ensimmäisenä hänen kanssaan. Kyynel jos toinenkin vierähti myös hänen poskelleen. 

Laura Varjokari, Oikeustieteen ylioppilas
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Vuonna 2015 Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuettiin 1302 lapsen ja nuoren koulunkäyntiä tai harrastamista

• oppimateriaalitukea sai 462 toisen asteen opiskelijaa

• harrastustukea sai 716 alle 18 -vuotiasta

• mentorointitukea sai 124 yläkoulun tai 10. luokan opiskelijaa

Lasten tukemiseen käytettiin 313 344 euroa

• oppimateriaalitukeen 135 314 euroa

• harrastustukeen 141 956 euroa

• mentorointiin 36 074 euroa

Käytettyjen varojen jakautuminen 

• oppimateriaalituki 43 %

• harrastustuki 45 %

• mentorointi 12 %

Keskimääräinen tukisumma oli 241 euroa

• oppimateriaalituki 293 euroa

• harrastustuki 198 euroa

• mentorointitoiminnan kustannukset / lapsi 291 euroa

Eväitä Elämälle -ohjelmaa toteutti 58 Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä eri puolilla Suomea

• 53 yhdistystä myönsi oppimateriaalitukea

• 50 yhdistystä myönsi harrastustukea

• 6 yhdistystä järjesti mentoritoimintaa

• oppimateriaali- ja harrastustukea myönnettiin keskimäärin 20 lapselle / yhdistys

• yhdistykset käyttivät oppimateriaali- ja harrastustukeen keskimäärin 4 728 euroa

Oppimateriaali- tai harrastustukea saaneista valtaosa oli yksinhuoltajaperheiden lapsia. Taustalla oli monenlaisia 

huolia selviytymisestä: työttömyyttä, työkyvyttömyyttä, matalapalkkaisuutta, vanhempien tai muiden perheenjä-

senten menetyksiä, sairauksia, velkaantumista, konkursseja, lomautuksia, äkillisesti muuttuneita tilanteita ja niihin 

liittyviä kohtuuttomia kuluja sekä monenlaisia muita haasteita.

Lähes 70 %:lla tukea saaneista perheen huoltajien nettotulot olivat alle 2 000 euroa kuukaudessa (yksinhuol-

tajaperheistä 86 %, oppimateriaalitukea saaneiden perheistä 72 % ja harrastustukea saaneiden perheistä 66 %). 

Oppimateriaalitukea saaneiden perheistä lähes puolet ja yksinhuoltajaperheistä yli puolet oli ilmoittanut tulojensa 

olevan alle 1 500 euroa kuukaudessa. 6 %:lla perheen käytettävissä olevat nettotulot olivat yli 3 000 euroa. Keski-

määrin näissä perheissä oli lapsia 5,2, yksinhuoltajaperheissä 6,4.

Keskimäärin tukea saaneiden lasten perheissä oli 2,7 alaikäistä lasta, enimmillään kymmenen. Neljännes tuen saajis-

ta oli perheessään ainoita lapsia. Yksinhuoltajaperheissä lapsia oli keskimäärin 2,3. 

EVÄITÄ ELÄMÄLLE -OHJELMAN  
TULOKSET 2015



KAIKKI LAPSET OVAT YHDENVERTAISIA. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 2.

EVÄITÄ ELÄMÄLLE -OHJELMAN  
TULOKSET 2015

Vuoden 2015 aikana Eväitä Elämälle -ohjelman toimintoja vahvistettiin ja yhdenmukaistettiin. Keskusjärjestö järjes-

ti ohjelmassa mukana oleville yhdistyksille koulutusta, ohjeistuksia ja säännöllistä tukea. 

Niin tuettujen lasten määrässä kuin tukeen käytetyissä varoissa oli edelliseen vuoteen verrattuna kasvua. Tukea 

saaneita lapsia oli 31 % enemmän kuin edellisenä vuonna, ja lasten tukemiseen käytettiin varoja 34 % aiempaa 

enemmän. Mentoreita oli 21 % enemmän. 

Harrastustuen myöntämisen aloitti uutena toimintamuotona 17 yhdistystä, oppimateriaalitukea myönsi 3 yhdistys-

tä enemmän kuin edellisenä vuonna. 

45 % lasten tukemiseen käytetyistä varoista rahoitettiin keskusjärjestön Eväitä Elämälle -ohjelmalle keräämillä lah-

joitusvaroilla. Keskusjärjestö myönsi paikallisyhdistyksille avustusta Eväitä Elämälle -ohjelman toimintojen toteutta-

miseen 137 443 euroa.

Yhdistysten myöntämän tuen ohella Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuettiin 12 Länsi-Suomen aluetoimiston Sportti- 

kummitoiminnassa mukana olevan lapsen harrastuskuluja. Käytettävissä olevien varojen puutteen vuoksi ei Eväitä 

Elämälle -ohjelman tukea pystytty tarpeesta huolimatta vieläkään ulottamaan laajemmin järjestön erilaisten 

lastensuojelupalveluiden piirissä olevien vähävaraisten lasten harrastusmahdollisuuksien turvaamiseen eri puolilla 

Suomea. 
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Paljon menoja on karsittu ja säästökeinoja toteutettu niin paljon kuin mah-

dollista. Lapset ja koko perhe on kärsinyt siitä, että äidin sairastuminen on 

vienyt monta normaalia asiaa perheeltä. Itkin ilosta, kun sain tietää oppimate-

riaalituen saamisesta, se tuntui pieneltä lottovoitolta. Joskus siis jotain hyvää-

kin vielä tapahtuu. Jos oppikirjat olisi täytynyt itse ostaa, olisi otettu luottoa, 

jonka maksaminen olisi taas tiukentanut taloutta ja aiheuttanut  

kireyttä kodin ilmapiiriin. Ihanaa, ettei lapsen tarvitse tuntea syyllisyyttä  

talousongelmiin hankkiessaan tarvittavia koulukirjoja.  Vaikka lapset on  

pyritty pitämään raha-asioiden ulkopuolella, niin kyllä 17-vuotias tietää  

mikä on perheen taloustilanne.

- oppimateriaalitukea saaneen nuoren äiti

10
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Itselleni on palkitsevaa mahdollistaa vähävaraisille lapsille ja nuorille harrastami-

nen, joka usealle tukea hakevalle tuntuu olevan todella kannattelevaa ajoittain jopa 

raskaan arjen keskellä. Tieto siitä että joku jaksaa arkeansa juuri meidän mahdol-

listaman harrastuksen ansiosta, on todella tärkeää myös itselle.

- Eväitä Elämälle -ohjelmassa mukana oleva  

  paikallisyhdistyksen vapaaehtoinen

11
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LAPSELLA ON OIKEUS KOULUTUKSEEN

YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 28.

OPPIMATERIAALITUKI 2015
Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset myöntävät oppimateriaalitukea tarveharkintaisesti 

• lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa välttämättömiin oppikirjoihin tai sähköisiin oppimateriaaleihin 

• ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin oppimateriaaleihin, välineisiin tai työasuihin

Vuonna 2015 Eväitä Elämälle -ohjelmasta sai oppimateriaalitukea 462 toisen asteen opiskelijaa. Heistä suurin osa 

oli lukiolaisia, vajaa kolmannes suoritti ammattiin valmistavaa toisen asteen tutkintoa, osalla tavoitteena oli kak-

soistutkinnon kautta molemmat. 

Enemmistö oppimateriaalituen saajista oli tyttöjä. Lukiolaisista tyttöjä oli 64 %, ja ammatillisessa oppilaitoksessa 

opiskelevista 58 %. 

Noin puolet oppimateriaalitukea saaneista oli 15–16-vuotiaita, kolmannes 17-vuotiaita, ja joka viides oli jo täyttä-

nyt 18 vuotta. 

Lukiossa opiskelevat saivat vuoden aikana opintoihinsa tukea keskimäärin 317 euroa, ammatillisessa oppilaitokses-

sa opiskelevat 232 euroa. Poikien saama tuki oli euromääräisesti hieman suurempi kuin tukea saaneilla tytöillä niin 

lukiossa (320 / 312 euroa) kuin ammatillisessa oppilaitoksessakin (245 / 220 euroa).

Oppimateriaalitukea saaneista 76 % oli yksinhuoltajaperheiden lapsia. 

Ammatillista tutkintoa suorittavien joukossa oli muun muassa tulevia kokkeja, hammashoitajia, kampaajia, raken-

nusmiehiä, metsureita, jalkahoitajia, lähihoitajia, kosmetologeja ja vartijoita. 

Vaikka opetus toisen asteen koulutuksessa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on ilmaista, joutuu 

opiskelija itse maksamaan esimerkiksi oppikirjat, sekä ammatillisissa opinnoissa myös välttämättömät 

työvälineet, laitteet ja materiaalit.

Lukio-opiskelijalle välttämättömät opinnoista aiheutuvat kulut nousevat jopa 2 000 euroon. Ensimmäisenä 

opiskeluvuotena pelkästään oppikirjoihin voi upota noin 800 euroa. Ammatillisissa opinnoissa oppikirjo-

jen tai ammatillisten tietokirjojen lisäksi tarvitaan erilaisia välineitä, tarvikkeita ja työasuja; parturivälineet, 

harjoituspäät, kokkiveitset, turvakengät, instrumentit, työpuvut jne.
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Perheen taloudellinen tilanne on enemmän kuin huono. Molemmat vanhemmat 

ovat pitkäaikaistyöttömiä. Ilman tukea lukiokirjojen hankkiminen olisi ollut perheel-

lemme todella suuri taloudellinen rasite. Kun sain tietää tuen myöntämisestä, olin 

erittäin huojentunut, kiitollinen ja liikuttunut. Pystyin hankkimaan lukiokirjat ja saa-

maan niiden kautta täyden lukiokoulutuksen. Jos tukea ei olisi myönnetty, olisimme 

joutuneet karsimaan kuluja jostain muualta. En esimerkiksi usko, että olisin raaski-

nut osallistua vanhojen tansseihin. Tuen ansiosta minulle jäi mukavat lukiomuistot.

- oppimateriaalitukea saanut tyttö

Eväitä Elämälle -ohjelman kautta avustusta saaneet nuoret ja heidän perheensä 

ovat olleet iloisia ja kiitollisia saamastaan avustuksesta, koska se on mahdollista-

nut nuorten opiskelun. Opiskelukustannukset ovat kalliita ja perheillä ei olisi ilman 

avustusta samoja mahdollisuuksia, koska perheissä on yksinhuoltajia, pitkäaikais-

työttömiä jne.

- Eväitä Elämälle -ohjelmassa mukana oleva  

  paikallisyhdistyksen vapaaehtoinen

13
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Sain oppimateriaalitukea kolme lukuvuotta, oppikirjoihin. Saamani oppimateriaa-

lituki oli minulle ja perheelleni korvaamaton apu. Äitini on yksinhuoltaja ja lisäksi 

työkyvyttömyyseläkkeellä, joten en tiedä miten oppikirjojen saaminen olisi onnistu-

nut ilman saamaani tukea. Keväällä on tarkoitus hakea opiskelupaikkaa kauppa-

korkeakoulusta, jossa opiskelut alkaisivat asepalveluksen jälkeen.

- oppimateriaalitukea saanut poika

14
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LAPSELLA ON OIKEUS LEPOON, LEIKKIIN JA VAPAA- 

AIKAAN SEKÄ TAIDE- JA KULTTUURIELÄMÄÄN

YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 31.

HARRASTUSTUKI 2015
Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset myöntävät harrastustukea tarveharkintaisesti 

• lapsen tai nuoren harrastuksen aloittamiseen tai jatkamiseen liittyviin välttämättömiin, kohtuullisiin  

  kustannuksiin tai hankintoihin

• pääsääntöisesti ohjattuun ja säännölliseen harrastamiseen 

Vuonna 2015 Eväitä Elämälle -ohjelmasta sai harrastustukea 716 lasta. Heistä noin puolet oli tyttöjä, puolet poikia. 

67 % tuen saajista oli yksinhuoltajaperheiden lapsia. 

Harrastustukea saaneista puolet oli alakouluikäisiä, reilu neljännes 13–15 -vuotiaita, ja 14 % oli 16–18 -vuotiaita.  

8 % oli alle kouluikäisiä. 

Lähes 80 %:lla tuen saajista oli liikunnallinen harrastus, mutta mukana oli myös musiikkia, taiteita tai käytännön 

taitoja harrastavia. Tukea myönnettiin sataan erilaiseen harrastukseen.  

Musiikin ja liikunnan harrastajilla keskimääräinen tukisumma oli 200 euroa, muissa harrastuksissa 166 euroa.  

Poikien saama tuki oli keskimäärin 204 euroa, tyttöjen 193.

Harrastuskulujen suuruus vaihtelee harrastuksesta riippuen. Kustannuksia syntyy osallistumismak-

suista, esimerkiksi kausi-, tunti-, jäsen- tai leirimaksuista, sekä erilaisista väline- ja varustehankinnoista. 

Todelliset kustannukset nousevat monissa harrastuksissa helposti satoihin tai tuhansiin euroihin. Joskus 

osallistumisen esteenä voi olla pienikin kustannus.
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Jalkapallo

Ratsastus

Jääkiekko

Tanssi

Musiikki

Uinti

Salibandy

Kuntosali

Baletti

Cheerleading

Lentopallo

Liikuntaleiri

Pesäpallo

Yleisurheilu

Nyrkkeily

Pianonsoitto

Taitoluistelu

Hiihto

Kuvataide

Voimistelu

Paini

Partio

Pyöräily

Sähly

Telinevoimistelu

Lasten tanssi

Naperopallokoulu

Nykytanssi

Potkunyrkkeily

Sirkus

Spurttis kerho

Taide

Aikido

Amerikkalainen jalkapallo

Arkkitehtikoulu

Discotanssi

Elokuva/videotyöpaja

Freestyleluistelu

Frisbeegolf

Hevosharrastus

Huilunsoitto

Jousisoittimet

Jumppa

Juoksu

Kansantanssi

Kaukalopallo

Kiekkokoulu

Kilpahiihto

Kilpauinti

Kilpavoimistelu

Luistelu

Muodostelmaluistelu

Koripallo

Taistelulajit

Laskettelu

Motocross 

Muskari

Viulunsoitto

Haitarinsoitto

Judo

Jääpallo

Kitaransoitto

Käsityökurssi

Laulu

Showtanssi

Sulkapallo

Teatteri

4H

Aerobic

BMX-pyöräily

Breakdance

Joukkuevoimistelu

Karate

Kilpa-aerobic

Kilpatanssi

Klarinetinsoitto

Klassinen laulu

Kuntoilu

Kuoro

Lasten teatteri

Lenkkeily

Maastopyöräily

Mehiläishoito

Musiikkileikkikoulu

Näytelmäkerho

Painonnosto

Parkour

Piirtäminen

Rumpujensoitto

Sporttiskerho

Talutusratsastus

Tennis

Terapiaratsastus

Tietokoneharrastus

Trumpetin soitto

Uimahyppy

Uppopallo

Vapaaottelu

Viulumuskari

Zumba

716 harrastajaa – sata harrastusta
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...meistä vanhemmista toinen oli työttömänä ja toinen osa-aikatyössä. Lapselle har-

rastus oli Suuri Unelma ja tuki mahdollisti sen toteutumisen. Maksuista emme olisi 

ilman tukea selvinneet. Oli hienoa, kun tuki myönnettiin! Lapsi sai mahdollisuuden 

toteuttaa unelmansa.

- harrastustukea saaneen tytön äiti

Kun lasten tai vanhempien kanssa keskustelee, saa vielä vahvemman käsityksen 

siitä, kuinka tärkeitä nämä avustukset ovat. Harrastukset ovat tärkeitä lapsille 

ennen kaikkea myös kavereiden kannalta. Yleensä kaverit löytyvät harrastuksen 

parista.

- Eväitä Elämälle -ohjelmassa mukana oleva 

 paikallisyhdistyksen vapaaehtoinen

17
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MENTOROINTI 2015
Mentorointi on yläkouluikäisille ja 10. luokkalaisille suunnattua vertaistukeen perustuvaa varhaista tukea ja ohjaus-

ta. Sen tavoitteena on lapsen opiskelu- ja oppimistaitojen vahvistaminen sekä koulunkäynnin motivaation lisäämi-

nen. Mentorointi antaa lapselle positiivisia oppimiskokemuksia ja auttaa eteenpäin omien tavoitteiden saavuttami-

seksi.

Mentori on peruskoulun päättänyt 18–29 -vuotias nuori aikuinen, jolla on halu ja taito kohdata nuoria. Mentorina 

toimiva nuori saa työstään arvokasta työkokemusta ja korvauksen.

Vuonna 2015 mentorointia järjesti kuusi Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä Helsingissä, Imatralla, Joensuussa, 

Mikkelissä, Naantalissa ja Valkeakoskella. Yhteistyökouluja oli mukana 12. 

Mentorointiin osallistui 124 nuorta, joista tyttöjä oli 101 ja poikia 23. Mentoroitavia oli kaikilta yläkoulun luok-

ka-asteilta (7.–9.) sekä 10.-luokkalaisia.

Mentoreina toimi 47 nuorta aikuista. Heistä 37 oli naisia, ja 10 miehiä. Mentoreissa oli taustaltaan lukiolaisia, opis-

kelijoita yliopistoista, korkeakouluista, ammattikorkeakouluista tai ammatillisista oppilaitoksista, sekä parhaillaan 

työttömänä olevia. 

JOKAISELLE LAPSELLE ON TAATTAVA MAHDOLLI-

SIMMAN HYVÄT EDELLYTYKSET KEHITYKSEEN.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 6.
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Mentoroinnista on ollut minulle paljon apua. Oikeasti! Vaikutus näkyy 

myös kouluarvosanassani (8). Olen mentorien avulla myös oppinut 

luottamaan enemmän itseeni. Mentorien kanssa opetteleminen on 

kuin myös hauskaa, että opettavaa.

Mentorini oli todella kiva, eikä menettänyt hermoja vaikken heti 

tajunnut.

No oli hankalaa, koska oppimisvaikeudet, mutta se oli myös kivaa 

koska joku halus auttaa. 

Se että opin perusasiat paremmin ja tutustuin mentoriini enemmän. 

Se että ei harmita mennä mentoritapaamiseen, vaan on kiva mennä. 

Tuki on ollut suurta, hyvää ja tehokasta. Sellaista, että oppii hyvin.

Tuntuu siltä että vihdoin osaa ja onnistuu.

Mentoroija hahmottaa opiskelijan vaikeimmat alueet. On myös hetki 

sitten opiskellut samoja asioita, joten osaa opettaa ja on kuitenkin 

samalla tasolla / nuori henkilö opiskelijan kanssa.

19
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716
harrastajaa

Suomessa 
yli 160 000 
köyhyyden tai 
syrjäytymisen 
vaarassa 
olevaa lasta

313 000€

100
harrastusta

1302
LASTA

462 
toisen 
asteen 
opiskelijaa

Yksi tavoite:
SYRJÄYTYMISEN 

EHKÄISY

124 
yläkoululaista
tai 10. -luokkalaista 
mentoroinnissa

201558 paikallisyhdistystä

EVÄITÄ ELÄMÄLLE 2015
PÄHKINÄNKUORESSA
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SUOMESSA KÖYHYYDEN TAI  
SYRJÄYTYMISEN VAARASSA ON  
YLI 160 000 LASTA
Kotitalouden varallisuus on suurin määrittävä tekijä köyhyydelle ja lasten kokemalle eriarvoisuudelle. Köyhyys 

ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan rahan puutetta. Se on moniulotteinen ilmiö, joka jättää ulkopuolelle ja altistaa 

syrjäytymiselle. Köyhyys ja eriarvoisuus koskettavat erityisen vakavasti lapsia.

Suomessa oli vuoden 2014 päättyessä 1 075 492 alle 18 -vuotiasta lasta(1.. Heistä köyhyyden tai syrjäytymisen 

vaarassa oli 15,6 % (2., eli lähes 168 000 lasta.  Viimeisen kymmenen vuoden ajanjaksolla maassamme on ollut vuo-

sittain keskimäärin yli 160 000 lasta köyhyyden tai syrjäytymisen vaarassa. 

Köyhyydestä aiheutuva lasten eriarvoisuus näkyy ja tuntuu monin tavoin. Se voi rajoittaa lapsen mahdollisuutta 

hankkia itselleen koulutus, olla mukana harrastuksissa ja osallistua ikätovereiden tavoin yhteenkuuluvuutta vahvis-

taviin tilaisuuksin ja tapahtumiin. Köyhyys altistaa myös kiusaamiselle. Köyhyyden vaikutukset siirtyvät lapsuudesta 

aikuisikään, se myös periytyy herkästi seuraavalle sukupolvelle. 

Tulonjakotilastoissa pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo 

kulutusyksikköä kohti on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Kotitalouden yksi aikuinen on 

yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 

0–13 -vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä.

Vuonna 2014(3. mediaanitulo Suomessa oli 23 830 euroa (1986 euroa/kk) kulutusyksikköä kohti. Yhden 

hengen kotitaloudessa pienituloisuusraja oli 14 300 euroa eli noin 1 190 euroa kuukaudessa. 

Perheessä, jossa on 1,5 kulutusyksikköä (esim. yksi huoltaja ja yksi yli 14-vuotias lapsi) pienituloisuusraja 

on 1 787 euroa. Perheessä, jossa on 2 kulutusyksikköä (esim. yksi huoltaja ja kaksi yli 14-vuotiasta lasta, 

tai kaksi huoltajaa ja yksi yli 14-vuotias lapsi) pienituloisuusraja on 2 383 euroa. 

Ongelmien ennalta ehkäisy ja köyhyyden kierteen katkaisu edellyttävät poliittista tahtoa ja julkisten investointien 

kohdentamista lasten hyvinvointia välittömästi ja välillisesti edistäviin tarkoituksiin. Lapsiin investoimisessa on kyse 

lasten ihmisoikeuksista, mutta sen vaikutukset hyödyttävät koko yhteiskuntaa. 

Lapsuus on aikaa, jolloin luodaan perusta loppuelämän hyvinvoinnille. Hyvinvoivat lapset kasvavat hyvinvoiviksi 

aikuisiksi, jotka tuottavat vaurautta, hyvinvointia ja vakautta. 

Kuntien ja valtion on varmistettava

• riittävän toimeentulon edellytykset

• laadukkaat ja kohtuuhintaiset palvelut lapsille ja lapsiperheille

• aidosti maksuton toisen asteen koulutus jokaiselle

• kohtuuhintaisten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen 

• lasten välittömän ja välillisen hyvinvoinnin huomioiminen kaikessa kuntien investoinneissa

1.) Tilastokeskus

2.) Eurostat. AROPE -indikaattori (At risk of poverty or sodial exclusion)

3.) Tilastokeskus. Tulonjakotilasto 2014
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EVÄITÄ  
ELÄMÄLLE  
-KAMPANJA  
2016–2019
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Jokainen suomalainen voi nyt auttaa  
uudella helpolla tavalla. Ota hyväksi tavaksi 
palauttaa pullot omaan ruokakauppaasi  
ja osallistu panttiarpajaisiin.



www.facebook.com/evaitaelamalle 
www.instagram.com/evaitaelamalle

www.pelastakaalapset.fi/evaitaelamalle


