APUA LASTEN JA
LAPSIPERHEIDEN
ARKEEN

TUKIPERHEET

Tukiperhettä tarvitaan
monenlaisissa tilanteissa
Tukiperhetoiminnan tarkoituksena on
auttaa lasta ja perhettä silloin, kun perheen ja vanhempien omat voimavarat
ovat heikentyneet tai perheen läheisverkosto puuttuu tai se on kaukana. Tukiperhe voi olla avuksi myös lapsen perhettä kohdanneen kriisin aikana.
Tukiperheviikonloppu antaa mahdollisuuden lepohetkeen sekä vanhemmalle
että lapselle. Lapsen elämään tukiperhe
tuo uusia kokemuksia ja tärkeitä ihmissuhteita. Tukiperheissä käy yksivuotiaasta alkaen kaikenikäisiä lapsia.

Lapsi käy tukiperheessä sovitusti
Lapsi viettää tukiperheessä sovitusti
pääsääntöisesti yhden viikonlopun kuukaudessa. Lapsi voi olla tukiperheessä
pidemmän ajanjakson muina loma-aikoina. Onnistuneen tukiperhesuhteen
takaamiseksi sosiaalityöntekijät sopivat
tukisuhteen käytännön asioista lapsen
perheen ja tukiperheen kanssa ja tukevat
lasta, hänen perhettään ja vapaaehtoisia
tukiperheitä tukiperhesuhteeseen liittyvissä asioissa. Vapaaehtoiset tukiperheet
ovat tavallisia perheitä, joille on yhteistä
aito kiintymys lapsiin ja halu olla apuna

silloin, kun heitä tarvitaan. Vanhemmat
hoitavat pääsääntöisesti itse lapsen kuljetuksen tukiperheeseen.

Yhdessä lapsen parhaaksi
Mikäli haluatte lapsellenne tukiperheen,
ottakaa yhteyttä aluetoimistoon. Pelastakaa Lapsilla on tukiperheitä ympäri
Suomen. Valitessamme lapsellenne tukiperhettä otamme huomioon perheen
ja lasten toivomukset ja tarpeet. Lapsen vanhempien ja tukiperheen välinen
yhteistoiminta ja luottamuksellinen suhde ovat hyvä lähtökohta sille, että lapsi
voi nauttia tukiperhekäynneistä. Monet
vanhemmat kokevat, että he saavat
tukiperheistä myös tärkeän kumppanin
rinnalleen lapsen kasvun ja kehityksen
tukemiseen.

Uusia tukiperheitä tarvitaan,
ryhdy tukiperheeksi!

Pelastakaa Lapset tarjoaa tukiperheille

Tukiperheet ovat kokeneet lapsen kehityksen seuraamisen, lapsen ilon näkemisen ja yhteiset kokemukset lapsen
kanssa tärkeiksi motivoiviksi tekijöiksi
tukiperheenä toimimiselle. Tukiperheeksi voi ryhtyä lapsiperhe, lapseton pariskunta tai yksinasuva henkilö. Pyydämme
sosiaalitoimen lausunnon kaikista tukiperheiksi hakeutuvista perheistä. Tukiperheille maksetaan lapsen hoidosta
kulukorvausta.

•
•
•
•

valmennuksen
jatkokoulutusta
virkistystoimintaa
ammatillisen tuen ja ohjauksen

Tukiperheiltä edellytämme
• mahdollisuutta ja aikaa sitoutua lapsen
ja hänen perheensä tukemiseen
• vakaata elämäntilannetta
• yhteistyökykyä
• vähintään vuoden sitoutumista
tukiperheenä toimimiseen

paika sta,
”Kiitos tä stä yhtään
en halua ollaerheestä”
poissa tukip

”Toivoisin, et tä
saisin olla siellä
mahdollisimman
isoksi”

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

