
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.
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www.pelastakaalapset.fi /
lomakoti

• raportti lomakotitoiminnan 
palautteista lapsilta, vanhemmilta 
ja lomakodeilta

• lisätietoja lomakotiin 
hakeutumisesta 

• lisätietoja hakeutumisesta 
lomakodiksi

Perheet

Milloin ja miksi lomakotia 
tarvitaan?
Lomakotitoiminta tarjoaa lapsille omaa lo-
maa ja virkistystä esimerkiksi tilanteessa, 
jossa koko perheellä ei ole mahdollisuutta 
yhteiseen lomaan tai perheen tukiverkos-
to on pieni. Perheen tuen tarve voi syntyä 
esimerkiksi pienten koululaisten pitkistä 
loma-ajoista, vanhempien uupumuksesta 
tai perheen tiukasta taloudellisesta tilan-
teesta. Lomakodit ovat tavallisia perheitä, 
joilta ei edellytetä erityisvalmiuksia. Tämän 
vuoksi lomakotitoiminta soveltuu parhai-
ten lapsille, joilla ei ole erityistä tuen tar-
vetta.

Lomakodeissa käyvät lapset ovat pääsään-
töisesti yli 3-vuotiaita ja sisarukset ja ys-
tävykset voivat päästä samaan lomakotiin. 
Lasten loma-ajat vaihtelevat kesällä muu-
tamasta päivästä kahteen viikkoon. Lap-
set voivat käydä lomakodeissa myös mui-
na loma-aikoina. Lomakoti antaa monelle 
lapselle upeita kokemuksia, joita muistel-
laan lämmöllä vielä aikuisenakin. 

Miten haen lapselleni 
lomakotia?
Mikäli haluatte lapsellenne lomakotipai-
kan, ottakaa yhteyttä aluetoimistoon. Vali-
tessamme lapsellenne lomakotia pyrimme 
ottamaan huomioon perheen ja lasten 
toivomukset. Kaikille lapsille otetaan ta-
paturma- ja vahinkovastuuvakuutus. Van-
hemmilla on mahdollisuus tutustua loma-
kotiin etukäteen saatuaan tiedon lapselle 
valitusta lomakodista.  Vanhemmat hoita-
vat pääsääntöisesti itse lapsen kuljetuksen 
lomakotiin.

”siellä oli mel-

kein saman-

ikäinen tyttö 

ja koko perhe 

oli kiva ja siellä 

oli paljon teke-

mistä”

”päästiin uimaan 

ja oli muita lapsia 

ja kavereita. Hyvä 

ruoka. Säännöt.”



Vapaaehtoiset ja kunnat
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Uusia lomakoteja tarvitaan, 
ryhdy lomakodiksi!
Lomakodiksi voi ryhtyä maaseudulla, taa-
jama-alueella tai kaupungissa asuva per-
he. Tärkeintä on, että perheessä pidetään 
lapsista ja heille ollaan valmiita antamaan 
aikaa ja huolenpitoa. Pyydämme sosiaa-
litoimen lausunnon kaikista lomakodeik-
si 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 

Pelastakaa Lasten 
lomakotitoiminta
Ehkäisevä lomakotitoiminta 

• kaikille lapsille avointa toimintaa
• perheet itse voivat hakeutua toimin-

taan tai lapsi voi ohjautua toimintaan 
muiden toimijoiden, kuten koulun tai 
päiväkodin kautta

• toteutetaan Ray:n tuella ja lahjoitusva-
roin

Lastensuojelun avohuollon lomakotitoi-
minta

• lapsille, joilla on lastensuojelun asiak-
kuus

• sosiaalityöntekijä huolehtii lapsen ha-
kemuksen ja maksusitoumuksen toi-
mittamisesta Pelastakaa Lasten aluetoi-
mistoon

”yhdessä olemi-
nen oli mukavaa”

”kaikki oli mukavaa. 

Se oli niin mahtava 

perhe, kaikki ihmiset 

ovat siellä mukavia!”

”kun päästiin 

kauppaan ja käytiin 

lenkillä”



Oletko ajatellut, että haluaisit antaa tukesi lasten auttamiseen? Liittymällä jäseneksi,  
ryhtymällä säännölliseksi tukijaksi tai tekemällä kertalahjoituksen tuet lastensuojelutyö-
tämme kotimaassa ja maailmalla.  Voit myös ryhtyä tuki-, loma- tai sijaisperheeksi tai tuki-
henkilöksi.  Vapaaehtoiset saavat tähän toimintaan valmennuksen sekä ammatillista tukea. 
Pelastakaa Lasten aluetoimistoista ja kotisivuiltamme www.pelastakaalapset.fi  
saat lisätietoja toiminnastamme ja avustuskohteistamme.

Sinun tukesi lasten hyväksi

Keskustoimisto
Koskelantie 38 
00610 Helsinki
puh. 010 843 5000

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

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

Turun toimipiste
Perhetalo Heideken
Sepänkatu 3
20700 Turku
puh. 010 843 5236

Länsi-Suomen  
aluetoimisto
Hämeenkatu 14 C 23
33100 Tampere
puh. 010 843 5140

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

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

Nordea 101730-210727 
IBAN FI64 1017 3000 2107 27

OP 572411-238692
IBAN FI16 5724 1120 0386 92

0600 03365
(19,95 € + pvm)

Puhelinlahjoitus

Keräyslupa 2020/2011/2460

tekstaa LAPSELLE 
numeroon

16499  (10 €)

TekstiviestilahjoitusLahjoitustilit
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