Lomakodit
Auttavat lapsiperheitä jaksamaan arjessa
Lomakotitoiminta on ehkäisevää lastensuojelutyötä, jonka avulla Pelastakaa Lapset tukee
lapsen oikeutta leikkiin, huolenpitoon ja laadukkaaseen lomaan. Lomakotitoiminta on kaikille
lapsille avointa toimintaa. Lomakodissa lapsi saa osakseen aikuisen yksilöllistä huomiota ja
hyväksyvää läsnäoloa. Lomakotitoiminta voi olla ympärivuotista, jatkuen kesälomien lisäksi
myös muina loma-aikoina.Tarvitsemme jatkuvasti uusia lomakoteja mukaan toimintaamme.

Perheet
Milloin ja miksi lomakotia
tarvitaan?

Miten haen lapselleni
lomakotia?

Lomakotitoiminta tarjoaa lapsille omaa lomaa ja virkistystä esimerkiksi tilanteessa,
jossa koko perheellä ei ole mahdollisuutta
yhteiseen lomaan tai perheen tukiverkosto on pieni. Perheen tuen tarve voi syntyä
esimerkiksi pienten koululaisten pitkistä
loma-ajoista, vanhempien uupumuksesta
tai perheen tiukasta taloudellisesta tilanteesta. Lomakodit ovat tavallisia perheitä,
joilta ei edellytetä erityisvalmiuksia.Tämän
vuoksi lomakotitoiminta soveltuu parhaiten lapsille, joilla ei ole erityistä tuen tarvetta.

Mikäli haluatte lapsellenne lomakotipaikan, ottakaa yhteyttä aluetoimistoon. Valitessamme lapsellenne lomakotia pyrimme
ottamaan huomioon perheen ja lasten
toivomukset. Kaikille lapsille otetaan tapaturma- ja vahinkovastuuvakuutus. Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua lomakotiin etukäteen saatuaan tiedon lapselle
valitusta lomakodista. Vanhemmat hoitavat pääsääntöisesti itse lapsen kuljetuksen
lomakotiin.

Lomakodeissa käyvät lapset ovat pääsääntöisesti yli 3-vuotiaita ja sisarukset ja ystävykset voivat päästä samaan lomakotiin.
Lasten loma-ajat vaihtelevat kesällä muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Lapset voivat käydä lomakodeissa myös muina loma-aikoina. Lomakoti antaa monelle
lapselle upeita kokemuksia, joita muistellaan lämmöllä vielä aikuisenakin.

li mel”siellä o
ankein sam tö
yt
t
n
ikäine
perhe
o
k
o
k
ja
ja siellä
oli kiva
n tekeoli paljo
mistä”

2

”päästiin uimaan
ja oli muita lapsia
ä
ja kavereita. Hyv
t.”
nö
än
Sä
a.
ruok

www.pelastakaalapset.ﬁ/
lomakoti
• raportti lomakotitoiminnan
palautteista lapsilta, vanhemmilta
ja lomakodeilta
• lisätietoja lomakotiin
hakeutumisesta
• lisätietoja hakeutumisesta
lomakodiksi

Vapaaehtoiset ja kunnat
Uusia lomakoteja tarvitaan,
ryhdy lomakodiksi!

Pelastakaa Lasten
lomakotitoiminta

Lomakodiksi voi ryhtyä maaseudulla, taajama-alueella tai kaupungissa asuva perhe. Tärkeintä on, että perheessä pidetään
lapsista ja heille ollaan valmiita antamaan
aikaa ja huolenpitoa. Pyydämme sosiaalitoimen lausunnon kaikista lomakodeiksi hakeutuvista perheistä. Lomakodeille
maksetaan lapsen hoidosta kulukorvausta.

Ehkäisevä lomakotitoiminta

Pelastakaa Lapset tarjoaa lomakodeille

Lastensuojelun avohuollon lomakotitoiminta

• valmennuksen
• jatkokoulutusta
• virkistystoimintaa
• ammatillisen tuen ja ohjauksen
Lomakodeilta edellytämme
• sitoutumista lomakotina toimimiseen
• vakaata elämäntilannetta
• yhteistyökykyä
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• kaikille lapsille avointa toimintaa
• perheet itse voivat hakeutua toimintaan tai lapsi voi ohjautua toimintaan
muiden toimijoiden, kuten koulun tai
päiväkodin kautta
• toteutetaan Ray:n tuella ja lahjoitusvaroin

• lapsille, joilla on lastensuojelun asiakkuus
• sosiaalityöntekijä huolehtii lapsen hakemuksen ja maksusitoumuksen toimittamisesta Pelastakaa Lasten aluetoimistoon
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Sinun tukesi lasten hyväksi
Oletko ajatellut, että haluaisit antaa tukesi lasten auttamiseen? Liittymällä jäseneksi,
ryhtymällä säännölliseksi tukijaksi tai tekemällä kertalahjoituksen tuet lastensuojelutyötämme kotimaassa ja maailmalla. Voit myös ryhtyä tuki-, loma- tai sijaisperheeksi tai tukihenkilöksi. Vapaaehtoiset saavat tähän toimintaan valmennuksen sekä ammatillista tukea.
Pelastakaa Lasten aluetoimistoista ja kotisivuiltamme www.pelastakaalapset.fi
saat lisätietoja toiminnastamme ja avustuskohteistamme.
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