Iloa tuottamassa!

Elämme hyvinvointivaltiossa - silti lapsiperheköyhyys on viimeisen vuosikymmenen aikana vain
kasvanut! THL:n tutkimuksen mukaan noin 150
000 alaikäistä lasta elää pienituloisessa ja vähävaraisessa perheessä. Lapsiperheköyhyyden voidaan katsoa olevan myös jonkinlainen puutetila,
jossa puutetta on elämän perustarpeista kuten
ruuasta.
Perheen taloudelliset vaikeudet ja vähävaraisuus
vaikuttavat lapsen elämään monin tavoin ja köyhyyden on katsottu usein ulottuvan yli sukupolvien. Sen lisäksi että köyhyys voi periytyä, se
aiheuttaa lapselle hänestä riippumatonta eriarvoisuuden tunnetta, kiusaamista ja häpeän kokemusta.

Neljän Asteen perhetyöntekijät saavat toimia
ilon lähettiläinä ja toimittaa avustuksen perheille. Niemen kanssa käydyn antoisan keskustelun myötä syntyi jo useampia ajatuksia varteenotettavista jatkoyhteistyökuvioista, mm.
lapsiperheille mahdollisen ravintolaelämyksen
järjestäminen. Mutta se jääköön tässä kohdin
hautumaan ja odottamaan koronan jälkeistä aikaa.
Piia Niinikoski
Aluejohtaja, keskinen palvelualue

Kiitos lahjoituksestanne Niemen perhe!

Niemen perheen elämässä ruoka on ollut aina
suuressa roolissa ja se on muodostanut ison
osan perheen arkea, niin työssä kuin sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ruokaan liittyy heillä siis
paljon hyviä muistoja ja jaettuja hetkiä! Niemen
mukaan ruuan ensisijainen tehtävä on nälän poistamisen lisäksi tuottaa iloa. Tänä haastavana aikana, kun useita perheitä koskettaa epätietoisuus
ja pelko - lomautukset, huoli tulevasta ja rahan
riittämisestä – Hanna-Stiinan ajatuksissa on ollut ne kaikista vähävaraisimmat. Ne, joille tämä
tilanne on oikeastaan päivittäistä arkea, ei niinkään ohimenevä erityistilanne.
Niinpä yrittäjä Hanna-Stiina Niemi otti meihin
yhteyttä ja ilmoitti perheensä halusta tuottaa
kauttamme iloa! Hän lahjoitti Neljä Astetta Oy:n
avopalveluiden asiakkuudessa oleville lapsiperheille ruokalahjakortteja, mahdollistaen tällä tavoin perheille kerrankin kauppareissun, jossa ei
jokaista senttiä tarvitsisi laskea.
”Tiedän, ettei yhdellä ruokalahjakortilla kenenkään kokonaistilannetta paranneta, ja että se
antaa varmuuden selvitä korkeintaan seuraavan
viikon ruokahankinnoista. Mutta tarkoitukseni
onkin tuottaa iloa! Mahdollistaa perheille rennompi ostoshetki, valopilkuksi toisinaan harmaan
arjen keskelle. Olkoon se sitten vaikka sitä, että
koriin hyppää extrana Nutellapurkki ja paahtoleivät viikonlopun aamupalaksi. Tai että sillä mahdollistetaan herkullisen vappubrunssiretkin viltillä
olohuoneen lattialla tai kotipihassa. Avun on ensisijaisesti tarkoitus tuottaa iloa ja lisätä toivoa.”
Niemi toteaa.

Haluatko sinäkin auttaa?

Jos haluat lahjoittaa tai auttaa suoraan
lastensuojelun asiakasperheitämme
voit olla yhteydessä:
lahjoitus@4astetta.fi
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