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PePPi -hankkeen tavoitteena on
•
•
•
•
•

Luoda rakenteita, jotka mahdollistavat vapaaehtoistoiminnan perhehoidossa
Rakentaa järjestö- ja kuntalähtöisiä kumppanuuksia
Luoda ja vahvistaa sijaisperheiden hyvinvointia tukevia verkostoja
Lisätä perhehoidon myönteistä näkyvyyttä
Koota tietoa ja vaikuttaa aktiivisesti lapsen aseman ja perhehoidon laadun
edistämiseksi
• Edistää vaikuttamis- ja kehittämiskumppanuutta lasten ja nuorten,
sijaisperheiden, lapsen läheisverkostojen ja perhehoidon ammattilaisten kesken

PePPi -hankkeen yhteystiedot:
Projektipäällikkö:
Virpi Vaattovaara
050 433 0117 / 010 843 5069
Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38, 00610 Helsinki
PL 95, 00601 Helsinki
virpi.vaattovaara@pelastakaalapset.fi

Pohjois-Karjala
Kaisu Kaverinen, aluevastaava
050 411 2079 / 010 843 5053

Uusimaa
Maaret Parviainen, aluevastaava
050 412 6729 / 010 843 5089

Keski-Suomi
Pirkko Porrassalmi, aluevastaava
050 413 3425 / 010 843 5090

Heini Aaltonen, projektityöntekijä
050 344 1881 / 010 843 5213

Riina Pekkala, projektityöntekijä
050 563 3748 / 010 843 5084

Pesäpuu ry, Iso Roobertinkatu 1 A 5
00120 Helsinki
etunimi.sukunimi@pesapuu.fi

Perhehoitoliitto ry, Ilmarisenkatu 17 A
40100 Jyväskylä
etunimi.sukunimi@perhehoitoliitto.fi

www.pelastakaalapset.fi/peppi

www.facebook.fi/peppivoimaa

Elina Honkaselkä, projektityöntekijä
050 406 2042 / 010 843 5153
Pelastakaa Lapset ry, Itä-Suomen aluetoimisto
Kauppakatu 25 C 4.krs, 80100 Joensuu
etunimi.sukunimi@pelastakaalapset.fi

Vapaaehtoiset
sijaisperheiden
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MAHDOLLISUUS!
Lapsille:
• tehdä mukavia asioita uusien kavereiden
kanssa
• saada jänniä elämyksiä liikunnan, luonnon,
teatterin, tanssin tai sirkuksen parissa
• löytää kiva harrastus

Vapaaehtoisille:
• tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä
upeiden perheiden parissa
• toimia itselle räätälöidyssä tehtävässä
itselle sopivan sitoutumisen mukaan
• saada valmennusta, virkistystä ja
ammatillista tukea

Lasten
läheisverkostoille:
Sijaisperheille:
• löytää yhteistä tekemistä ja virkistystä
tapahtumissa ja harrastuksissa
• tutustua toisiin sijaisperheisiin
• saada vapaaehtoisesta uusi yhteinen ystävä

Sijaisvanhemmille:
• kohdata muita sijaisvanhempia ja kokea
vertaisuutta
• saada aika ajoin avuliaan aikuisen apua
ja läsnäoloa perheen arjessa
• lisätä tietoisuutta sijaisvanhemmuuden
iloista ja suruista

• saada lisää yhteistä aikaa lapsen
kanssa osallistumalla lapsen ja
sijaisperheen kanssa yhteisiin
tapahtumiin
• tutustua paremmin
sijaisperheeseen
• lisätä lapsen hyvinvointia

Perhehoidon
ammattilaiselle:
• käyttää vapaaehtoistoimintaa osana
sijaisperheiden tukea
• hyödyntää järjestöjen erityisosaamisen
resursseja
• saada uusia näkökulmia perhehoitoon

