Lasten lomakotitoiminta
- Lapsen oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan!

ALUKSI
Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Lapsen oikeuksien sopimus
korostaa lapsen oikeutta leikkiin, lepoon ja vapaa-aikaan.
Suomessa on käyty yhteiskunnallista keskustelua yhteisöllisyyden puutteesta sekä tarpeesta panostaa lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön. Lastensuojelulaki
painottaa myös ennaltaehkäisevän lastensuojelun merkitystä. Pelastakaa Lapset aloitti lasten lomakotitoiminnan vuonna 1949 aikana, jolloin Suomessa elettiin vaikeaa ja työntäyteistä sodan jälkeistä jälleenrakennuksen
kautta. Lapsille haluttiin lomakotitoiminnan avulla tarjota
mahdollisuus viettää virkistävää ja voimaannuttavaa lomaa turvallisessa ympäristössä leikkien ja maaseudun
tavalliseen arkiseen elämään osallistuen.Vuosien saatossa perheiden tuen tarpeeseen on lähdetty vastaamaan
ympärivuotisesti tukiperhetoiminnan muodossa. Osa aiemmin lomatoiminnan piirissä olleista lapsista saa tukea
tänä päivänä myös tukiperhetoiminnan kautta. Lomakotitoiminta on jo 60 vuotta säilyttänyt asemansa lasten
ennaltaehkäisevänä loman ja virkistyksen tarjoana.Tämä
toimintamuoto on erittäin tärkeää ja ajankohtaista lapsen oikeuksien edistämisessä.
Pelastakaa Lasten lomakodit ovat pääosin maaseudulla asuvia tai mökkeileviä perheitä, joille on yhteistä aito
kiintymys lapsiin ja halu olla apuna silloin, kun heitä tarvi-
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taan. Usein lomakodin ja lapsen välille onkin muodostunut lämmin ystävyyssuhde ja lapsi haluaa mennä tuttuun
lomakotiin myös seuraavana kesänä. Kesän lomakoti antaa monelle lapselle upeita kokemuksia, joita muistellaan
lämmöllä vielä aikuisenakin. Lomakodeissa käyvät lapset
ovat pääsääntöisesti 4 – 12 -vuotiaita. Loma-ajat vaihtelevat kesällä yhdestä kolmeen viikkoon. Pelastakaa Lapsilla on lomakoteja koko maassa. Lasten lomia järjestetään kaikkien viiden aluetoimiston alueella.Vuonna 2008
Pelastakaa Lasten kautta haettiin lomakotia 397 lapselle.
Käytössämme oli 142 lomakotia ympäri Suomea.
Lapselta, lapsen vanhemmalta ja lomakodilta on jo
useiden vuosien ajan pyydetty palautetta lomakotijaksosta loman jälkeen. Tämä raportti on kooste kesän
2008 kokemuksista, muistoista, elämyksistä sekä tarpeista kehittää toimintaa entistä paremmaksi. Palautetta
on antanut 101 lasta, 68 vanhempaa ja 142 lomakotia.
Tämän raportin avulla toivomme, että entistä useampi
lomakodiksi ryhtymistä harkitseva päättäisi ryhtyä mukaan toimintaamme tarjotakseen lapselle mahdollisuuden leikkiin, lepoon ja vapaa-aikaan lomakotitoiminnan
avulla!
Paula Marjomaa
Tanja Kuivanen
kehittämispäällikkö
projektikoordinaattori
			

Lasten kokemukset – ensi vuonna uudestaan!
Kesän kokemuksista antoi palautetta 101 lasta, heistä
suurin osa oli 8-10 vuotiaita. Vastaajista 58 % oli tyttöjä ja 42 % oli poikia. Osa lapsista oli antanut palautteen
vanhemman avustuksella.

Kysymykseen vastanneet: 101
a) tyttö

58% 59

b) poika

42% 42

Suurin osa lapsista oli kokenut lomansa onnistuneeksi, sillä 68 % vastanneista lapsista oli sitä mieltä, että lomakodissa oli ollut todella kivaa. Lomamuistoihin olivat
jääneet erityisesti eläimet, ulkoileminen ja uiminen sekä
saunassa käynti. Lapset arvostavat myös lomakodin vanhempien ja muiden lasten kanssa vietettyä yhteistä aikaa.
Usein lapset osallistuvat lomakodin arkisiin puuhiin hyvin mielellään.

Mikä lomassa oli mukavaa?
Kysymykseen vastanneet: 98

Lasten kommentteja lomakodeista:

a) ulkoileminen

23% 23

”Kaikki

b) retket

16% 16

c) leikkimimen ja askarteleminen

25% 25

d) uudet ystävät

21% 21

e) uiminen ja saunominen

30% 29

f) eläimet

40% 39

g) yhteinen aika

12% 12

h) heinätyöt ja maalaiselämä

4%

i) soutelu ja onkiminen

12 % 12

j) kaikki

15% 15

k) ei mikään

3%

oli mukavaa. Se on niin mahtava
perhe, kaikki ihmiset ovat siellä mukavia!”

”Erityisesti

eläimet ja tallityöt olivat ki-

voja”

”Lomakodissa oli ihanaa. Veneily, askartelut ja muiden lasten kanssa leikkiminen”
”Yhdessä oleminen oli mukavaa”
”Siellä oli melkein samanikäinen

tyttö ja
koko perhe oli kiva ja siellä oli paljon tekemistä”

”Saa olla sylissä”
”Koska se oli kiva perhe!”
”Päästiin uimaan ja oli muita

lapsia ja kavereita. Hyvä ruoka. Säännöt. Sonneja, niitä
ei ole kotona eikä sisaruksia.”

”Kun
”Oli
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päästiin kauppaan ja käytiin lenkillä”

mukavaa, kun oli pehmeät sängyt ja
sohva”

”Koirat,

puutyöt, marjastaminen, hevostallilla käynti. Ruokakin oli ok.”
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Aina ei lomakodissakaan ole kivaa. Kurjalta saattaa tuntua liian lyhyt loma, koti-ikävä tai riidat muiden lasten
kanssa

Vaikka suurin osa lapsista oli oikein tyytyväisiä lomaan
(64 %), saimme myös joitakin toiveita seuraavien lomien suhteen. Joka kolmas lapsi toivoi pääsevänsä samaan
lomakotiin uudestaan. Muutamissa vastauksissa ilmeni
myös toive siitä, että loma voisi olla hiukan pidempi.

Onko sinulla ehdotuksia tai toiveita
lomatoiminnan suhteen?

Lasten kommentteja siitä,
mikä lomassa oli kurjaa:

Kysymykseen vastanneet: 84

”Kun

a) Ei, olin lomaan oikein
tyytyväinen

64% 54

”Nukkuminen oli kurjaa”
”En päässyt trampoliinille,

b) Haluaisin päästä
samaan lomakotiin ensi
vuonnakin

32% 27

c) Loma aika voisi olla
pidempi

12% 10

d) olisi mukavaa, jos
eläimiä olisi enemmän

0%

0

e) olisi mukavaa jos olisi
enemmän tekemistä
loman aikana

3%

3

joutui sanomaan moikka naapureille.
Tulee aina itku, koska olen niin herkkä”

koska olin liian

pieni”

”Se kun muut lapset väittelivät”
”Äitiä oli ikävä”
”Ilmat olivat huonot, vettä satoi
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koko ajan”

Lasten vanhempien kokemukset – kiitos tästä lomasta!
Palautetta lapsen lomajaksosta antoi 68 vanhempaa.
Heistä 65 vanhempaa kertoi loman toteutuneen tosi
hyvin tai melko hyvin. Kolmen vanhemman kokemus oli
valitettavasti se, että loma oli toteutunut melko tai tosi
huonosti. Loma oli näiden lasten osalta joko keskeytynyt
tai suhteet lapsen, vanhemman ja lomakodin välillä eivät
muuten toimineet.

Miten lapsesi loma toteutui?
Kysymykseen vastanneet: 68
a) 9-10 (tosi hyvin)

85% 58

b) 7-8 (melko hyvin)

10% 7

c) 5-6 (melko huonosti)

1,5% 1

d) 4 (tosi huonosti)

3%
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Vanhemmilla on luonnollisesti monia odotuksia ja toiveita liittyen lasten lomiin. Jopa 97 % vanhemmista koki
loman vastanneen näitä odotuksia ja toiveita ja he kertoivat olevansa lomaan erittäin tyytyväisiä. 46 % vanhemmista toivoi lapsen pääsevän ensi vuonna lomakotiin
lomalle. Lapsille annettu aika, tekeminen ja puuhastelu
nousivat asioiksi, joita vanhemmat arvostivat loman onnistumisen kriteereinä.
Useat lapset tulevat yksinhuoltajaperheistä, joten monille vanhemmille (33 %) myös oma hengähdystauko lapsen loman aikana oli tärkeää.Vastauksista ilmeni ilo siitä,
että on aikuisia, joilla on aikaa lapselle ja he aidosti välittävät lapsesta. Kukaan vanhemmista ei osannut sanoa,
mikä lomassa olisi voinut olla toisin.

Vanhempien kommentteja lasten lomajaksosta:

 Lomaperhe oli todella mahtava!”
 ”Jos enkeleitä olisi maan päällä, niitä olisi ollut kaikki

lomaperheen jäsenet sekä Pelastakaa Lasten aluetoimiston henkilökunta”
 ”Kiitos tästä lomasta lomakodille. Se oli tarpeen!”
 ”Mahtavaa, että löytyy vielä tuommoisia isoja maatiloja, joissa lapset voivat lomailla”
 ”Toivomme ensi vuonna samanlaista lomajaksoa”
 ”Todella hienoa, että tällaisia tukitoimia on kehitetty”
 ”Ihana lomapaikka. Lapsen voi jättää varmasti turvallisella mielellä lomalle”
 ”Todella mukavaa kun sai itsekin hengähtää arjen keskellä. Kaunis kiitos!”

96 % vanhemmista oli sitä mieltä, että yhteistyö lomaperheen kanssa sujui erinomaisesti. Muutamissa palautteissa tuli ilmi, että tutustumiskäynti lomaperheeseen
ennen loman alkua antoi hyvän alun yhteistyölle.
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Lomakodin kokemukset
– lomakotina toimiminen oli mukava kokemus!
Kesän kokemuksista saatiin palautetta kaikilta 142 lomakodilta. Lomakodit toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta. Käytyjen keskustelujen perusteella lomakodiksi ryhtymisen motivoivaksi tekijäksi nousee auttamisen halu
ja aito kiinnostus lapseen tarjoamalla hänelle mukavan
kesäloman. Kesän aikana lomaperheissä vierailee keskimäärin yhdestä viiteen lasta. Jotkut lomakodit ottavat
lapsia luokseen useina lomajaksoina, jolloin heillä luonnollisesti saattaa vierailla kesän aikana enemmänkin lapsia. Palautteita kesän kokemuksista kertyi 157 kappaletta, koska jotkut lomakodit antoivat palautteen kaikista
lapsista erikseen. 68 % lomakodeista kertoi lasten loman
sujuneen todella hyvin ja 24 % kertoi loman sujuneen
melko hyvin. Kahdeksan prosenttia lomakodeista oli sitä
mieltä, että lapsen loma oli sujunut melko tai tosi huonosti. Tähän oli vaikuttanut lapsen erityishoidollisuus tai
vaikeudet yhteistyössä.
Lomakodit kertoivat lasten pääosin (79 %) sopeutuneen erittäin hyvin, huolimatta siitä, että he olivat ehkä
ensimmäistä kertaa lomakodissa. Lomakodit toivat esiin
monia vahvuuksia ja taitoja, joita he lapsissa huomasivat.
Näitä vahvuuksia olivat lasten omatoimisuus, avoimuus
ja sosiaaliset taidot, kiinnostus erilaisiin asioihin, hyvät
käytöstavat, auttavaisuus, hyvät leikkimisen ja käden taidot, puheliaisuus ja reippaus, säännöistä kiinni pitäminen
ja huumorintaju.

Mitä vahvuuksia ja taitoja
huomasitte lapsessa?
Kysymykseen vastanneet: 154
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a) omatoimisuus

49% 76

b) avoimuus ja sosiaaliset
taidot

73% 113

c) kiinnostus erilaisiin
asioihin

77% 119

d) hyvät käytöstavat

66% 102

e) auttavaisuus

47% 73

f) hyvät leikkimisen ja
kädentaidot

70% 108

g) sopeutuvaisuus

78% 121

h) puheliaisuus ja reippaus

79% 122

i) asioista ja säännöistä
sopiminen onnistui

53% 82

j) huumorintaju

32% 49

Lomakodeissa käyvillä lapsilla voi joskus esiintyä erilaisia kasvuun ja kehitykseen liittyviä vaikeuksia. Lomakotien palautteiden mukaan yli puolet lomakodeista (56 %)
koki, että he eivät kohdanneet mitään haasteita tai vaikeuksia loman aikana. Lapsen ylivilkkautta, levottomuutta
tai keskittymiskyvyttömyyttä oli havainnut 17 % lomakodeista. Jotkut lomakodit (16 %) kokivat vaikeana rajojen
asettamisen ja noudattamisen, lasten keskinäiset riidat
tai lapsen koti-ikävän.
Yhteistyö lapsen vanhempien kanssa sekä Pelastakaa
Lasten aluetoimiston kanssa sujui pääosin lomakotien
mukaan erinomaisesti (92 % lomakodeista). Palautteiden mukaan kaikki olivat saaneet tarpeelliset tiedot
lasten tavoista ja tarpeista joko vanhemmilta tai sitten
aluetoimiston sosiaalityöntekijältä. Yhdeksän prosenttia
lomakodeista olisi toivonut lisätietoja lasten erityisvaikeuksista.
Paria lomakotia lukuun ottamatta lomakodit olivat
kokonaisuudessaan tyytyväisiä, eivätkä osanneet nimetä mitään muutostarpeita lomatoimintaan. He kokivat
lasten loman olleen todella antoisa ja iloinen kokemus.
Epäonnistuneet kokemukset liittyivät yhteistyön sujuvuuteen lapsen tai lapsen vanhempien kanssa.

Lomakotien kommentteja:

KIITOS

 ”Lapset ovat tervetulleita meille toistekin lomalle”
 ”Lomalapsilla on paikka sydämessämme!”
 ”Loma oli antoisa. Kaikki tarvittava tieto saatiin järjes-

Lasten, vanhempien ja lomakotien palautteet
kertovat lasten lomatoiminnan tarpeellisuudesta ja työn onnistumisesta. Lapsen oikeus leikkiin, lepoon ja vapaa-aikaan toteutuu mitä parhaimmassa muodossaan. Kiitämme lämpimästi
kaikkia lukuisina kesinä Pelastakaa Lasten lomatoiminnassa mukana olleita upeita lomakoteja,
lapsia ja lasten vanhempia! Antamanne palautteet ovat arvokkaita ja ovat osaltaan rohkaisemassa uusia lomakoteja ja perheitä mukaan toimintaan.

töltä ja vanhemmilta”
 ”Hieno kokemus, opimme paljon lapsista ja itsestämme.”
 ”Viikko oli liian lyhyt aika ja se tunne oli molemminpuolinen.”
 ”Kiitos ihanille lapsille, kun olivat luonamme lomalla.”
 ”Loma oli oikein hyvä, mutta olisimme kaivanneet
enemmän tietoa lapsen erityisvaikeuksista. Pärjäsimme kuitenkin oikein hyvin!”
 ”Lomakotina toimiminen oli oikein hyvä kokemus!”
 ”Ihastuttavia lapsia kaikki”

Lisätietoa lasten lomakotitoiminnasta saa aluetoimistoista sekä kotisivuiltamme
www.pelastakaalapset.fi
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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 koulutuksen sekä ammatillista tukea. Pelastakaa Lasten aluetoimistoista
ja www.pelastakaalapset.fi sivuilta saat lisätietoja toiminnastamme ja avustuskohteistamme.

Keskustoimisto
Koskelantie 38
00610 Helsinki
puh. 010 843 5000
faksi 010 843 5111

Keski-Suomen aluetoimisto
Väinönkatu 11 A
40100 Jyväskylä
puh. 010 843 5160
faksi 010 843 5178

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Isokatu 47
90100 Oulu
puh. 010 843 5120
faksi 010 843 5138

Etelä-Suomen aluetoimisto
Koskelantie 38
00610 Helsinki
puh. 010 843 5000
faksi 010 843 5111

Länsi-Suomen aluetoimisto
Hämeenkatu 14 C
33100 Tampere
puh. 010 843 5140
faksi 010 843 5158

Etelä-Aasian aluetoimisto
Intiassa ja Itä-Afrikan aluetoimisto Keniassa, maatoimisto
Etiopiassa, yhteystiedot
www.pelastakaalapset.fi

Etelä-Suomen aluetoimisto
Turun toimipiste
Perhetalo Heideken
Sepänkatu 3
20700 Turku
puh. 010 843 5236

Itä-Suomen aluetoimisto
Suvantokatu 2, 2.krs
80100 Joensuu
puh. 010 843 5180
faksi 010 843 5198

Keräystilit			

Keräyspuhelin

Nordea
101730-210727
Aktia
405522-1529
Handelsbanken
313130-1117951

0700-0-4441
(12,67 € + pvm)

OP
572411-238692
Sampo
800018-71026424

www.pelastakaalapset.fi
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