
Kingi lapsele kained jõulud – 2020 

Tasakaalustatud puhkuseajad on keset erakordset igapäevaelu olulised 

COVID-19 pandeemia on mitmel viisil muutnud lastega perede igapäevaelu. Erakorralised 
protseduurid, kaugtöö, hirm töötuse ees ja ebakindel tulevik mõjutavad nii laste kui ka täiskasvanute 
toimetulekut. Lastel pole alati võimalusi oma tunnete ja mõtete jagamiseks. Nagu täiskasvanud, 
vajavad nad igapäevaeluga toimetulekuks tuge ja julgustust. 

Erandlikel aegadel rõhutatakse vanemate ja kõigi haridusvaldkonnas olevate inimeste vastutust 
hoolitseda laste heaolu ja vajaduste eest. Täiskasvanutel on oluline meeles pidada, et elumuutused 
on laste jaoks enamasti palju suuremad kui nende vanematel. Seetõttu on uute ja erakordsete 
olukordade keskmes esmatähtis nende arutamine ja laste turvatunde tugevdamine. Tasakaalustatud 
igapäevane elu ja pidustused tagavad lastele parimad elu- ja kasvutingimused. 

Erinevad pidustused pakuvad kõigile võimaluse taastumiseks ja ühtekuuluvuse ergutamiseks. Siis 
rõhutatakse perekonna ja sugulaste poolt lastele pakutavat tuge ja turvalisust. Hariduse eest 
vastutavad isikud peavad tagama, et lapsed ei jääks üksi, näiteks vanemate uimastite tarvitamise või 
hooletuse tõttu. Joovastavad ained hajutavad kergesti tähelepanu lastelt ja nende vajadustelt. Nii 
takistavad need lapse ja vanema vahelise usaldussuhte tekkimist. Halvimal juhul põhjustab 
narkootikumide tarvitamine füüsilist ja vaimset vägivalda, mis kahjustab tõsiselt lapse arengut ja 
suurendab lapse vägivaldse ja ennasthävitava käitumise ohtu. 

Kingi lapsele kained jõulud kampaania julgustab täiskasvanuid tagama lastele turvalise ja tervisliku 
piduliku õhkkonna. Kampaania korraldajad kutsuvad kõiki laste eest vastutajaid üles korraldama 
lastele kained jõulud, mis tagaks turvalise ja vastutustundliku keskkonna. Parimal juhul saavad 
vanemad tagada oma lapsele täiesti kaine elu. 

Kampaaniat tutvustatakse erinevates kanalites ja töökeskkondades novembris-detsembris. Plakatit 
eksponeeritakse Soome erinevates paikades, sealhulgas nõustamiskeskustes, lasteaedades, koolides, 
raamatukogudes, munitsipaalametites ning ühingute ja koguduste ruumides. YLE edastab kampaania 
videot 52. nädalal Yle TV1 ja Yle Fem vahendusel. Kampaania materjalid on vabalt saadaval 
kampaania veebisaidil www.annalapselleraitisjoulu.fi. 

Sel aastal on kampaania partneriteks koos Raittiuden Ystävät ry-ga A-Kiltojen Liitto ry, 
Barnavårdsföreningen i Finland rf, Eesti Karskusliit – Viron Raittiusliitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT 
ry, Elämäni Sankari ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Förbundet Hem 
och Skola, Helsingin Kouluraittiuspiiri, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja 
Raittiusjärjestö, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Metropolia 
Ammattikorkeakoulu, Myllyhoitoyhdistys ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa 
och Trafik, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Sininauhaliitto, Sinuli, Stiftelsen 
Bensow, Suomen ASH ry, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen 
Valkonauha-liitto, Suomen Vanhempainliitto ja Yle. 

Lisainfo:    www.annalapselleraitisjoulu.fi 
tegevjuht   marko.kailasmaa@raitis.fi  
Marko Kailasmaa  www.raittiudenystavat.fi 
Raittiuden Ystävät ry  @RYYSTAVAT 
Tel. 040 455 4356  https://facebook.com/annalapselleraitisjoulu 
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