APUA LASTEN JA
LAPSIPERHEIDEN
ARKEEN

TUKIHENKILÖT

Milloin ja miksi tukihenkilöä
tarvitaan?

Miten haen perheelleni
tukihenkilöä?

Tukihenkilöä voivat hakea hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevat perheet.
Vapaaehtoinen tukihenkilö tuo lapsiperheiden arkeen liittyviin haasteisiin tukea
ja apua. Esimerkiksi työn ja perheen
yhteensovittaminen sekä vanhemmuuden ja kasvatuksen haasteet voivat aiheuttaa tilanteita, jolloin lapsiperhe tarvitsee ymmärtävän rinnalla kulkemisen
lisäksi myös konkreettista apua ja tukea.
Keskeistä tukihenkilötoiminnassa on
ehkäisevän tuen merkitys perheelle. Lapset voivat paremmin, kun vanhemmat
saavat välillä hengähtää. Samalla lapset
saavat tukihenkilöltä aikaa ja
yksilöllistä huomiota.

Mikäli haluatte perheellenne tukihenkilön, ottakaa yhteyttä aluetoimistoon.
Tukihenkilötoiminnan vastuuhenkilöt
opastavat tukihenkilön hakemisessa ja
antavat lisätietoja tukihenkilötoiminnasta. Pelastakaa Lapsilla on tukihenkilöitä
ympäri Suomen. Valitessamme perheellenne tukihenkilöä huomioimme perheen
ja lasten toivomukset ja tarpeet.

Mikä on tukihenkilö?
Tukihenkilöt ovat koko perheen tukihenkilöitä, jotka antavat lapsiperheelle apua
tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.
Tukihenkilöt toimivat perheissä hyvin
monenlaisissa tehtävissä: kuuntelu- ja
keskustelukumppanina, apuna lasten
hoidossa ja kasvatuksessa tai perheen/
perheenjäsenen harrastuskaverina. Tukihenkilö tapaa lasta ja perhettä 2–3 kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan.

”Olen onnellinen,
tä
löysimme toisemmet
e!
Olemme iloisia tä
ystävyydestä” stä
ta
”Tukihenkilötoimin
on mahtava asia”

Uusia tukihenkilöitä tarvitaan,
ryhdy tukihenkilöksi!
Perheet ja avuntarpeet ovat erilaisia ja
siksi vapaaehtoistyöhön tarvitaankin
monenlaisia ja monen ikäisiä ihmisiä.
Tukihenkilöksi voivat ryhtyä täysi-ikäiset
henkilöt. Pyydämme sosiaalitoimen lausunnon kaikista tukihenkilöiksi hakeutuvista henkilöistä. Tukihenkilöille voidaan
korvata toiminnasta aiheutuvia kuluja.
Pelastakaa Lapset tarjoaa tukihenkilöille

•
•
•

valmennuksen
virkistystoimintaa
ammatillisen tuen ja ohjauksen

Tukihenkilöiltä edellytämme

•
•
•
•

mahdollisuutta ja aikaa sitoutua
lapsen ja hänen perheensä tukemiseen
vähintään vuoden sitoutumista
tukihenkilönä toimimiseen
vakaata elämäntilannetta
yhteistyökykyä

”Kun on olema
ihmisiä jotka tessa ihania
vapaaehtoisest kevät tätä
voi enempää vai, niin ei kyllä
atia!”

Pelastakaa Lasten lapsiperheiden
tukihenkilötoiminta
• kaikille lapsiperheille avointa
•

•

toimintaa
perheet voivat itse hakeutua toimintaan tai perhe voi ohjautua toimintaan
muiden toimijoiden kuten neuvolan,
koulun tai päiväkodin kautta
toteutetaan Ray:n tuella ja
lahjoitusvaroin, toiminta on perheille
maksutonta

Pyrimme siihen, että mahdollisimman
moni tukihenkilöä tarvitseva lapsiperhe saisi tukihenkilön. Pelastakaa Lasten
ammattitaitoiset työntekijät arvioivat
ja etsivät perheelle sopivan tukihenkilön
huomioiden lapsen ja hänen perheensä
toiveet jatarpeet sekä tukihenkilön toiveet ja valmiudet vastata lapsiperheen
tarpeisiin.

Tervetuloa tekemään antoisaa vapaaehtoistyötä lasten kanssa!

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

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

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

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

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

