EVÄITÄ ELÄMÄLLE

Tukea lasten harrastamiseen
ja koulunkäyntiin Suomessa

EVÄITÄ ELÄMÄLLE
Suomessa elää yli satatuhatta lasta köyhissä perheissä.
Köyhyys vaikuttaa lapsen koko elämään. Se hankaloittaa
lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita sekä estää lasta
harrastamasta. Pitkittynyt köyhyys myös siirtyy herkästi
sukupolvelta toiselle.
Pelastakaa Lapset tukee Eväitä Elämälle -ohjelmalla
vähävaraisissa perheissä elävien lasten mahdollisuutta
harrastaa ja opiskella toisella asteella, lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.
Tukea saavat ne lapset, joiden mahdollisuus käydä
opintoja toisella asteella tai osallistua harrastuksiin on
uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.
Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme
tukimuotoa
•
•
•

oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille
harrastustuki alle 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille
mentorointi yläkoululaisille ja 10. luokkalaisille
Jos en olisi saanut kirjatukea en olisi varmaankaan
pystynyt aloittamaan lukio-opintojani. Olen nauttinut
lukio ajastani hyvin paljon ja oppinut paljon uutta.
Koen syvää kiitollisuuden tunnetta lähes joka päivä
opiskellessani. Järjestönne tekee hyvää työtä ja
tämän hyvän työn ansiosta olen saanut paljon
muutakin kuin kirjoja, olen saanut uskoa ja toivoa,
ennenkaikkea halua menestyä ja tehdä myös itse
hyvää. Sain tuellanne suunnan elämään ja haluan
menestyä elämässä, ilman tukea saattaisin tehdä
asioista joista en nauti ja olla tietämätön monesta.
Lukion aikana olen kasvanut henkisesti ja kiitos siitä
kuuluu teille sillä mahdollistitte lukioon pääsyni.
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EVÄITÄ ELÄMÄLLE TAVOITTI LÄHES 1600 LASTA VUONNA 2017
Koulunkäynnin ja harrastamisen tukemiseen käytettiin
402 867 euroa, joka jakautui oppimateriaalitukeen
(200 258 euroa), harrastustukeen (167 920 euroa) ja
mentoritukeen (34 689 euroa). Keskimääräinen tukisumma oli 315 euroa.

MUKANA 5 ALUETOIMISTOA JA
59 PAIKALLISYHDISTYSTÄ

Eväitä Elämälle -ohjelma rahoitetaan täysin varainhankinnalla: vuonna 2017 se koostui järjestön keräämistä
varoista (42 %) ja yhdistysten omasta varainhankinnasta
(58 %).
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OPPIMATERIAALITUKI KOULUNKÄYNNIN MAHDOLLISTAJANA
Oppimateriaalitukea myönnettiin 200 258 euron edestä
666 lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevalle
nuorelle. Kustannuksia aiheuttavat oppikirjojen hankintakulujen lisäksi esimeriksi ammatillisen koulutuksen
välineet ja työasut.

Tyttäreni olisi täytynyt päättää juuri aloittamansa lukioopinnot. Kalliiden hoitojen, lääkkeiden ym. menojen
kustantaminen sairauspäivärahoilla oli jo tiukkaa. Nyt
meillä on tulossa yo-juhlat ja tyttärellä on portit avoinna
tulevaisuuteen lukion käytyään.
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.

HARRASTUSTUKI AKTIVOI LAPSIA VUONNA 2017
Harrastustukea myönnettiin 167 920 euron edestä yhteensä 781 lapsen ja nuoren harrastamiseen: harrastusvälineiden hankintaan, kausi- ja tuntimaksuihin tai muihin
osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin.
Perheemme tilanne on ollut pitkään huono niin terveyden
kun taloudenkin kannalta. Olemme tällä hetkellä
molemmat mieheni kanssa todella pienillä tuloilla.Tieto
tuen myöntämisestä oli huikeaa, lapsemme saavat pitää
harrastuksensa!
Lapset ovat voineet jatkaa harrastustaan vaikka esim.
äiti jäänyt yksinhuoltajaksi tai työttömäksi. Jatkuvuus on
tärkeää.
Vuonna 2017 oppimateriaalituki- ja harrastustukihakemusten määrä oli niin suuri, että tukea ei riittänyt
kaikille hakijoille.
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MERI-TUULI:OPPIKIRJATUKI MUUTTI ELÄMÄNI
Äitini oli neljän lapsen yksinhuoltaja. Rahat eivät tahtoneet riittää edes ruokaan, koska äiti oli työttömänä.
Tiesin jo alle kouluikäisenä, että olemme köyhiä. Olin tottunut siihen, että sain päivässä vain tietyn
määrän maitoa ja ruisleipää. Ala-asteella minäkin aloin kantaa huolta pärjäämisestämme. Ulospäin
köyhyytemme näkyi selvimmin pukeutumisessa, kun kuljin enimmäkseen isoveljen vanhoissa vaatteissa.
Päätin pärjätä koulussa niin hyvin kuin vaan pystyn, koska näin opiskelussa tien ulos köyhyydestä.
Yhdeksännellä luokalla kuitenkin tajusin, etten olekaan samalla lähtöviivalla kuin muut. Unelmani lukio-opinnoista oli uhattuna, koska meillä ei ollut rahaa lukiokirjoihin.
Puhuin äidin kanssa paljon lukioon menosta, ja yritimme yhdessä löytää ratkaisua asiaan. Itkin, kun
en tiennyt, miten minun käy. Kerroin tilanteestani opinto-ohjaajalle. Häneltä kuulin Pelastakaa Lasten
oppikirjatuesta.
Muistan, miltä tuntui saada ensimmäiset lukiokirjani. Tunsin itseni tärkeäksi, kun ovikelloa soitettiin ja
minulle ojennettiin iso paketti. Ja kun sitten avasin paketin, se oli täynnä kirjoja. Oli aivan uskomatonta,
että ne kaikki olivat minulle.
Sain Pelastakaa Lapset ry:ltä kaikki oppikirjat koko lukion ajan. En tiedä, mitä olisin tehnyt ja missä
olisin nyt, jos en olisi saanut tukea. Oppikirjatuki muutti koko elämäni.
Autoin kavereita matematiikassa ja tietotekniikassa jo ala-asteella. He sanoivat, että minusta pitäisi
tulla opettaja. Ja niinhän siinä kävi. Tällä hetkellä työskentelen matemaattisten aineiden opettajana
yläasteella, ja oppilaat ovat vieneet sydämeni täysin. Keväällä kävin loppuun myös opetushallinnon
tutkinnon, joka antaa minulle pätevyyden toimia rehtorina.
Ajattelen, että opettajana on tärkeää saada nuori uskomaan, että vaikka elämä kuinka tuntuisi eriarvoiselta, aina on mahdollisuuksia päästä elämässä eteenpäin. Se kun on niin kauhean surullista, kuinka
moni sitten luovuttaa. Ei sitä aina ymmärrä, kuinka pienestä se elämän suunta voi olla kiinni.
Pienikin apu antaa toivoa ja voi muuttaa koko elämän.

Meri-Tuuli Syriniotis
Matemaattisten aineiden opettaja
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MENTORI KANNUSTAA LASTA KOULUNKÄYNNISSÄ
Mentorointi on yläkouluikäisille ja 10. luokkalaisille
suunnattua vertaistukeen perustuvaa varhaista tukea
ja ohjausta, jonka tavoitteena on lapsen opiskelu- ja
oppimistaitojen vahvistaminen sekä koulunkäynnin motivaation lisääminen. Mentorointi antaa lapselle positiivisia
oppimiskokemuksia ja auttaa eteenpäin omien tavoitteiden saavuttamisessa.
Mentoreina toimivat paikallisyhdistysten rekrytoimat
18–29 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on halu ja taito
kohdata nuoria. Mentori toimii esimerkkinä ja kannustajana, ja antaa lapselle aikaansa ja yksilöllistä ohjausta.
Mentorin tukea sai 112 lasta, ja siihen liittyviin kustannuksiin käytettiin kaiken kaikkiaan 34 689 euroa.
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Mentoroinnilla on saavutettu koulumenestystä ja
motivaatiota opiskeluun ja opittu opiskelutekniikkaa.
Lisäksi mentorit ovat tarjonneet ystävyyttään
sivuunvetäytyneille lapsille ja nostattaneet heidän
statustaan. Mentoroitaville on järjestetty yhteisiä
palautekeskusteluita tarjoiluineen, joista lapset
ovat olleet yllättävän täpinöissään! Mentorit
ovat pitäneet työstään ja saaneet jopa ideoita
tulevaisuudensuunnitelmiinsa.

OIKEUS KOULUTUKSEEN JA
VAPAA-AIKAAN KOSKEE JOKAISTA LASTA
Liian monessa perheessä taloudellinen liikkumavara välttämättömien kustannusten jälkeen on käytännössä olematon. Lapsille ja nuorille se tarkoittaa sitä, että he ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa ikätovereihinsa.Vähävaraisuudesta johtuva eriarvoisuus näkyy ja tuntuu monin tavoin heidän
elämässään, jättää ulkopuolelle ja altistaa syrjäytymiselle. Se voi myös olla
merkittävä este mieleisiin opintoihin tai harrastukseen hakeutumiselle.
Pelastakaa Lasten mielestä jokaiselle nuorelle on turvattava
yhtäläinen mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään peruskoulun
jälkeen perheen taloudellisen tilanteen sitä estämättä. Jokaisella
lapsella tulee myös olla mahdollisuus harrastaa ja osallistua ikätovereidensa tavoin.
Pelastakaa Lapset on jo vuosien ajan tukenut vaikeassa tilanteessa olevien
lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista.
Yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaaminen kaikille edellyttää kuitenkin
kestävämpiä ratkaisuja: poliittista tahtoa ja julkisten investointien kohdentamista lasten hyvinvointia edistävään lainsäädäntöön, ohjelmiin ja toimintakulttuuriin.
Pelastakaa Lasten yhdessä opiskelija- ja nuorisojärjestöjen sekä Vanhempainliiton kanssa käynnistämä kansalaisaloite maksuttoman toisen asteen
puolesta saavutti maaliskuussa 2018 yli 50 000 allekirjoitusta ja etenee
eduskunnan käsittelyyn. Kansalaisaloitteella vaadittiin eduskuntaa laatimaan perusteellinen selvitys ja sen ohjaamana purkamaan lainsäädännöllisin muutoksin lukio- ja ammatillisten opintojen kohtuuttomiksi nousseita
kustannuksia.
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SINÄ VOIT AUTTAA
LAHJOITA JA AUTA KÖYHÄN PERHEEN LASTA
Lahjoitustili: FI64 1017 3000 2107 27, viestiksi ”Eväitä elämälle”
Muita tapoja auttaa www.pelastakaalapset.fi/auta-lapsia/

Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38, PL95, 00610, Helsinki
Puh. 010 843 5000
www.pelastakaalapset.fi
Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö,
joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja
maailmalla.
Keräyslupa: RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017.
Lupa on voimassa 1.1.2018-31.12.2022 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

