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EVÄITÄ ELÄMÄLLE
Pelastakaa Lapset edistää Eväitä Elämälle –ohjelmalla lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Pelastakaa Lapset vaikuttaa ja edistää lasten ja nuorten
hyvinvointia Suomessa valtakunnallisesti ja paikallisesti.
Ohjelmalla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.
Ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai
osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten
haasteiden vuoksi.

Ohjelmassa on kolme tukimuotoa:

OPPIMATERIAALITUKI
toisen asteen opiskelijoille

MENTOROINTI

yläkoululaisille ja 10.luokkalaisille

HARRASTUSTUKI

alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on mukana 58 Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä eri
puolilla Suomea. Yhdistyksistä 53 myönsi oppimateriaalitukea, 52 harrastustukea ja
4 järjesti mentorointitoimintaa. Pelastakaa Lasten aluetoimistojen kautta harrastustukea voidaan kohdentaa järjestön ammatillisen tai ammatillisesti ohjattujen tukitoimien
piirissä oleville lapsille.
Pelastakaa Lasten keskusjärjestö vastaa Eväitä Elämälle -ohjelman koordinoinnista,
hallinnosta, keskitetystä varainhankinnasta ja viestinnästä, sekä ohjelman päämääriä
edistävästä valtakunnallisesta vaikuttamistyöstä. Järjestö myöntää vuosittain paikallisyhdistyksille avustusta Eväitä Elämälle -ohjelman toteuttamiseen. Lisäksi yhdistykset
kohdentavat lasten tukemiseen omia varojaan. Ohjelmaa toteutetaan lahjoitus- ja
avustusvaroilla.

“Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen on tänä päivänä
puheissa paljon, eikä turhaan. Jos me näillä tärkeillä
tukitoimilla saamme pidettyä nuoret kiinni elämässä,
silloin kaikki menee niin kuin pitääkin.”
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Eväitä Elämälle -ohjelma vuonna 2016
Tuettuja lapsia yhteensä 1458
l

Oppimateriaalitukea sai 567 toisen asteen opiskelijaa

l

Harrastustukea sai 724 alle 18-vuotiasta

l

Mentorin tukea sai 167 lasta

Eväitä Elämälle -ohjelmassa oli mukana
58 Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä

Käytettyjen varojen
jakautuminen

l

Oppimateriaalitukea myönsi 53 yhdistystä

l

Oppimateriaalituki 44 %

l

Harrastustukea myönsi 52 yhdistystä

l

Harrastustuki 42 %

l

Mentorointitoimintaa järjesti 4 yhdistystä

l

Mentorointitoiminta 14 %

Lasten tukemiseen käytettiin 361 997 euroa
l

Oppimateriaalitukeen käytettiin 159 952 euroa

l

Harrastustukeen 150 139 euroa

l

Mentorointitoimintaan 51 906 euroa

Toiminta rahoitettiin avustus- ja
lahjoitusvaroilla
l

62 % varoista yhdistysten varainhankinnalla

l

38 % varoista keskusjärjestön varainhankinnalla

Keskimääräinen tukisumma oli 248 euroa
l

Oppimateriaalituki 282 euroa

l

Harrastustuki 207 euroa

l

Mentorointitoiminnan kustannukset/lapsi 311 euroa
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Eväitä Elämälle -ohjelmasta tukea saaneiden lasten ja nuorten perheissä on monenlaisia
haasteita. Yli puolet heistä oli yksinhuoltajaperheiden lapsia, ja useimmissa perheissä
nettotulot olivat alle 2000 euroa kuukaudessa. Perheissä oli keskimäärin 3 lasta, suurimmissa perheissä 12. Tukea saaneista lapsista 7 % oli maahanmuuttajataustaisia.
Taustalla oli myös työttömyyttä, työkyvyttömyyttä, velkaantumista, konkursseja, sairauksien tai vammaisuuden vuoksi haasteellisessa tilanteessa olevia lapsia ja perheitä,
vanhempia, jotka eivät osallistu lastensa huoltamiseen, kodin ulkopuolella asuvia ja
yksin asuvia nuoria, erityislapsia, yksinäisiä ja kiusattuja lapsia, maahanmuuttajaperheiden lapsia sekä pienipalkkaisia yksinhuoltajia.
Vanhempien kertomuksista välittyy huoli ja hätä, sekä kiitollisuus siitä että heidän lapsensa ovat saaneet mahdollisuuden koulunkäynnin jatkamiseen tai harrastamiseen muiden tavoin.
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Oppimateriaalituki
”Lapsella on oikeus koulutukseen”
YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 28.
Vaikka opetus toisen asteen oppilaitoksista on Suomessa maksutonta, aiheutuu opiskelusta huomattavia kustannuksia. Se saattaa vähävaraisten perheiden nuoret haasteelliseen asemaan.
Lukion suorittamiseksi tarvittavat välttämättömät hankinnat – oppikirjat, tutkintomaksut, laskin ja tietokone – maksavat jopa 2500 euroa. Ammatillisessa koulutuksessa
kuluja aiheutuu alakohtaisten välineiden, työpukujen ja suojavarusteiden hankinnasta.
Niitä ilman opetukseen osallistuminen on mahdotonta.
Eväitä Elämälle -ohjelman oppimateriaalituki on tarkoitettu nuorille, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.
Oppimateriaalitukea myönnetään lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin
oppikirjoihin ja muihin opiskelun edellyttämiin hankintoihin sekä ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin oppimateriaaleihin, välineisiin tai työasuihin.
Tuki edistää nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta ylioppilastutkinnon tai ammatillisen
perustutkinnon suorittamiseen.
Vuonna 2016 Eväitä Elämälle -ohjelmasta sai oppimateriaalitukea 567 nuorta. Heistä
72 % opiskeli lukiossa, 25 % ammatillisessa oppilaitoksessa ja 4 % suoritti kaksoistutkintoa. Tuen saajista 65 % oli tyttöjä, 35 % poikia.
Ylioppilastutkinnon suorittajien lisäksi tuen saajissa oli tulevia kampaajia, talonrakentajia, ICT-asentajia, lähihoitajia, merkonomeja, metallimiehiä, nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjaajia, sähköasentajia, automaatioasentajia, autonkuljettajia, turvallisuusvalvojia,
levyseppähitsaajia, LVI-asentajia, hotelli-, ravintola- ja cateringalan työntekijöitä, autoalan työntekijöitä ja käsi- ja taideteollisuusalan osaajia.

”Vaikutus on ollut valtava; vaikka monellekaan kyse ei ehkä ole isosta rahasta
niin minulle henkilökohtaisesti se on merkittävä. Koska yksinkertaisesti en
tiedä miten olisin selvinnyt ilman tukea oppikirjamenoista.”
”Kiitän todella paljon oppimateriaalituesta ja siitä, että kuulitte minua.Tuntuu
hyvältä rohkaistua pyytämään apua, ja olen todella kiitollinen, että siihen
vastattiin.Tästä on hyvä jatkaa kohti valmistumista ja uusia unelmia. Kiitos!”
”Tuki on mahdollistanut lapsien opiskelun, ja avaa heille tulevaisuudessa
paremmat mahdollisuudet työelämään. Ilman tukea molemmat lapset
eivät ehkä olisi pystyneet opiskelemaan, ja monesta asiasta olisi joutunut
luopumaan.Vielä, kun tuli tuo oppikirja uudistus, eikä käytettyjä kirjoja olisi
saanut mistään.”
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Harrastustuki
”Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä
taide- ja kulttuurielämään”
YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 31
Eriarvoistuminen näkyy vapaa-ajan vieton ja osallistumisen mahdollisuuksien kaventumisena. Vähävaraisten ja haastavissa tilanteissa elävien perheiden lapset ovat vaarassa
jäädä etenkin maksullisten harrastusten ulkopuolelle. Myös huoltajien voimavarat ja
kyky tukea lasta vaikuttaa ratkaisevasti siihen, voiko lapsi harrastaa ja osallistua ikätovereidensa tavoin. Ulkopuolisuudella on vakavat ja pitkäkestoiset vaikutukset lapsen
kehittymiseen ja hyvinvointiin.
Eväitä Elämälle -ohjelman harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden
harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen
tilanteen vuoksi.
Harrastustukea myönnetään lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin.
Vuonna 2016 Eväitä Elämälle -ohjelmasta myönnettiin harrastustukea 724 lapselle ja
nuorelle. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon. Yli puolet tuen saajista oli alakouluikäisiä,
neljännes yläkouluikäisiä. Alle kouluikäisiä oli 8 % ja yli 15-vuotiaita 10 %.
Tuen saajista 87 %:lla oli jokin liikunnallinen harrastus, 10 % harrasti musiikkia ja 3 %
jotain muuta. Erilaisia harrastuksia oli kaiken kaikkiaan sata.
Yleisimmin harrastettu laji oli jalkapallo, jota harrasti 83 poikaa ja tyttöä eri puolilla
Suomea. Liikuntalajeja oli yli 70 palloilu- ja joukkuelajeista terapiaratsastukseen ja
kansantanssiin.
Musiikin harrastajissa oli pianon, viulun, huilun, sellon, klarinetin, oboen, pasuunan, poikkihuilun, trumpetin, rumpujen, kitaran ja haitarin soittajia sekä laulajia. Musiikkia harrastettiin musiikkiopistossa, musiikkileikkikouluissa, kerhoissa ja bändeissä.
Liikunnan ja musiikin lisäksi tuettiin myös muun muassa kuvataiteita, teatteria, sirkusta,
käsitöitä, valokuvausta, tähtitiedettä, joogaa, airsoftia, 4H-kerhoa ja partiota harrastavia lapsia ja nuoria.

”On mielettömän hienoa, että lasten harrastamista tuetaan. Meidän arjessa
lasten harrastukset ovat olleet kantava voima, joka on saanut heidät
tsemppaamaan koulussa, hyvään kaveriporukkaan, kestämään pettymyksiä
ja kokemaan onnistumisia. Neljän lapsen yksinhuoltajataloudessa
harrastukset ovat iso menoerä, joita on lähes mahdotonta maksaa ilman
ylimääräistä tukea.”
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Aikido

Airsoft

Baletti

Brasialainen
jiu-jitsu

Breakdance

Bändikerho

Cheerleading

Free running

Frisbeegolf

Haitarinsoitto

Hapkido

Hiihto

Huilunsoitto

Jalkapallo

Jazz-nykytanssi

Jooga

Joukkuevoimistelu

Jumppa

Juoksu

Jääkiekko

Jääpallo

Kamppailulajit

Kansantanssi

Karate

Kilpahiihto

Kilpatelinevoimistelu

Kilpauinti

Kilpavoimistelu

Kitaransoitto

Klarinetinsoitto

Klassinen laulu

Koripallo

Kumparelasku

Kuntosali

Kuvataide

Käsityö

Laskettelu

Laulu

Lenkkeily

Lentopallo

Liikuntaleikkikoulu

Luistelu

Mixed martial arts

Motocross

Muodostelmaluistelu

Musiikki

Muskari

Naperojiujitsu

Nuorisosirkus

Nykytanssi

Nyrkkeily

Oboensoitto

Paini

Para-alppihiihto

Parkour

Partio

Pasuunansoitto

Pesäpallo

Pianonsoitto

Poikkihuilunsoitto

Potkunyrkkeily

Prinsessafutis

Pyöräily

Ratsastus

Ringette

Rullaluistelu

Rumpujen soitto

Ryhmäliikunta

Salibandy

Satujumppa

Sellon soitto

Show-tanssi

Sirkus

Skeittaus

Stuntti

Sähly

Taekwondo

Taide

Taido

Taitoluistelu

Tanssi

Tanssiteatteri

Teatteri

Telinevoimistelu

Temppujumppa

Terapiaratsastus

Thainyrkkeily

Trumpetinsoitto

Tähtitiede

Uinti

Urheilukoulu

Valokuvaus

Vapaaottelu

Vapaapaini

Viulunsoitto

Voimistelu

Yksinlaulu

Yleisurheilu

4H
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Mentorointi
”Jokaiselle lapselle on taattava mahdollisimman hyvät
edellytykset kehitykseen”
YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 6
Yläkouluikä on nuoren elämässä tärkeä vaihe. Silloin luodaan pohjaa tulevaisuudelle ja
elämän kululle. Samanaikaisesti se on haasteellista aikaa. Koulunkäynti ei välttämättä
jaksa kiinnostaa, ja usko omiin mahdollisuuksiin voi horjua. Positiiviset oppimiskokemukset lisäävät itseluottamusta ja auttavat kohti omia tavoitteita nuoruuden tärkeässä
nivelvaiheessa.
Mentoritoiminta on yläkouluikäisille ja 10. luokkalaisille suunnattua varhaista tukea ja
ohjausta. Mentorointi perustuu vertaistukeen, ja sen tarkoituksena on opiskelu- ja oppimistaitojen, sekä koulunkäynnin motivaation vahvistaminen.
Mentoritoimintaa toteuttavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset yhteistyössä koulujen ja mentoreina toimivien nuorten aikuisten kanssa. Mentori on peruskoulun päättänyt, 18–29 -vuotias nuori aikuinen, jolla on halu ja taito kohdata nuoria. Mentorit
perehdytetään tehtävään ja he saavat työstään pienen korvauksen.
Vuonna 2016 Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset järjestivät mentorointia Helsingissä,
Imatralla, Naantalissa ja Valkeakoskella. Mentorin tukea sai 167 nuorta. Heistä 121 oli
tyttöjä ja 46 poikia. Mentoreina toimi 46 nuorta aikuista. Yhteistyökouluja, joiden oppilaille mentorointia järjestettiin, oli mukana 13.

”Toimintamalli on tuloksellinen varhaisen tuen näkökulmasta. Monet oppilaat
ilmoittivat hyötyneensä mentoritunneista paljon tai erittäin paljon. Tämä
näkyi myös kohentuneina arvosanointa matikankokeista. Keväällä oli mm.
ysiltä oppilaita, joilla aina 4 tai 5 matikka. Kolmen mentorikerran jälkeen
koenumero 7+ ja 8-.”
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Köyhyys jättää ulkopuolelle
Suomalaisista lapsista 14,9 % , eli noin 160 000, on köyhyyden tai syrjäytymisen
vaarassa.
Köyhyys tarkoittaa lapsille sitä, että he ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa ikätovereihinsa. Se näkyy ja tuntuu monin tavoin heidän elämässään, jättää ulkopuolelle ja
altistaa syrjäytymiselle.
Köyhyys kaventaa tulevaisuuden mahdollisuuksia, rajoittaa harrastamista ja vapaa-aikaa, vaikuttaa kaveri- ja perhesuhteisiin sekä käsitykseen itsestä suhteessa muihin.
Köyhyyden kierteen katkaisu edellyttää 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. Hyvinvoivat lapset kasvavat hyvinvoiviksi aikuisiksi, jotka tuottavat vaurautta, hyvinvointia ja vakautta.

Mitä sinä voit tehdä?
VAIKUTA ja edistä lasten ja nuorten hyvinvointia omassa kunnassasi
LIITY Pelastakaa Lasten jäseneksi
TULE MUKAAN Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen toimintaan
LAHJOITA varoja Pelastakaa Lasten työhön
OSALLISTU hyväntekeväisyysarpajaisiin pullonpalautusautomaatilla
omassa ruokakaupassasi
Eväitä Elämälle -ohjelma ei toimisi ilman vapaaehtoistemme ja lahjoittajiemme arvokasta tukea. Yhdessä voimme varmistaa koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia niille, jotka niitä kipeimmin tarvitsevat.

www.pelastakaalapset.fi
Lahjoitustili Nordea FI64 1017 3000 2107 27 ”Eväitä Elämälle”
Keräyslupa POL-2015-7368
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EVÄITÄ
ELÄMÄLLE
“Tuki vaikutti varsinkin lasten elämään ja
tulevaisuuteen myönteisesti, koska tärkeää
harrastusta sai jatkaa tutussa joukkueessa
hyvien pelikavereiden kanssa. Omalta
osalta taloudellinen apu helpotti myös
stressiä, koska lasten hyvinvointi tärkeintä.
Ilman tukea lapset eivät olisi voineet jatkaa
harrastusta.”
“Poika voi jatkaa harrastusta kunnollisille
kengillä, eikä sen takia tarvinnut hylätä
hienoa ja mielekästä harrastusta.”
“Lapseni on ollut tyytyväinen ja iloinen.
Hän on saanut itsevarmuutta saadessaan
tehdä asioita joista pitää ja jotka ovat
hänelle mieluisia.”
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Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf
P.O. Box 95, Koskelantie 38
FI-00601 Helsinki , Finland
Tel. +358 10 843 5000
info@pelastakaalapset.fi
www.pelastakaalapset.fi
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