
MUKAVIA 
LOMAKOKEMUKSIA  
JA TURVALLISIA 
AIKUISIA LAPSELLE

LOMAKODIT



Pelastakaa Lapset ry:n 
lomakodit ovat tavallisia 
ja turvallisia perheitä tai 
aikuisia, jotka tarjoavat 
lapselle lomanviettopaikan 
joko kotonaan tai vapaa-
ajan asunnollaan. 

Lapset voivat tarvita lomakotia erilai-
sissa perhettä kuormittavissa elämän-
tilanteissa. Tärkeintä on, että lomako-
dissa ollaan valmiita antamaan lapsille 
aikaa ja huolenpitoa. Lomakotitoimin-
ta on vapaaehtoistyöhön perustuvaa 
ennaltaehkäisevää tukea lapsiperheille. 
Vapaaehtoiset saavat tähän toimintaan 
valmennuksen ja Pelastakaa lapset ry:n 
työntekijän tuen. Lomakodeissa käyvät 
lapset ovat pääsääntöisesti yli 3-vuoti-
aita.

Miten haen lapselleni 
lomakotia?
Mikäli haluatte lapsellenne lomakotipai-
kan, ottakaa yhteyttä aluetoimistoon. 
Valitessamme lapsellenne lomakotia 
pyrimme ottamaan huomioon perheen 
ja lasten toivomukset. Kaikille lapsille
otetaan tapaturma- ja vahinkovastuu-
vakuutus. Vanhemmilla on mahdollisuus 
tutustua lomakotiin etukäteen saatu-
aan tiedon lapselle valitusta lomakodis-
ta. Vanhemmat hoitavat pääsääntöisesti 
itse lapsen kuljetuksen lomakotiin.

Milloin ja miksi 
lomakotia 
tarvitaan?



Uusia lomakoteja tarvitaan, 
ryhdy lomakodiksi!
Lomakodiksi voi ryhtyä maaseudulla, taajama-alueella tai kaupungissa asuva 
perhe. Tärkeintä on, että perheessä pidetään lapsista ja heille ollaan valmii-
ta antamaan aikaa ja huolenpitoa. Pyydämme sosiaalitoimen lausunnon kai-
kista lomakodeiksi hakeutuvista perheistä. Lomakodeille maksetaan lapsen 
hoidosta kulukorvausta.

Pelastakaa Lapset tarjoaa lomakodeille

• valmennuksen
• jatkokoulutusta
• virkistystoimintaa
• ammatillisen tuen ja ohjauksen 

Lomakodeilta edellytämme

• sitoutumista lomakotina toimimiseen
• vakaata elämäntilannetta
• yhteistyökykyä 

”yhdessä 
oleminen oli 
mukavaa”

”kaikki oli mukavaa. 

Se oli niin mahtava 

perhe, kaikki ihmiset 

ovat siellä mukavia!”

”kun päästiin 

kauppaan ja käy-

tiin lenkillä”



Keskustoimisto - Tiukula

Koskelantie 38
PL 95
00601 HELSINKI 

Forsbyvägen 38
PB 95
00601 HELSINGFORS

Puhelin 010 843 5000
www.pelastakaalapset.fi

Etelä-Suomen  
aluetoimisto
Koskelantie 38
PL 95
00601 HELSINKI
Puhelin 010 843 5000

Länsi-Suomen  
aluetoimisto
Hämeenkatu 14 C
33100 TAMPERE
Puhelin 010 843 5140

Keski-Suomen  
aluetoimisto
Kauppakatu 32, (2. krs)
40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin 010 843 5160
Faksi 010 843 5178

Itä-Suomen  
aluetoimisto
Länsikatu 15 
Rakennus nro 4B
80110 JOENSUU
Puhelin 010 843 5180

Pohjois-Suomen  
aluetoimisto
Isokatu 47
90100 OULU
Puhelin 010 843 5120

Tervetuloa tekemään antoisaa vapaaehtoistyötä lasten kanssa!
www.pelastakaalapset.fi/vapaaehtoistoiminta


