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Suomen kuudes SOS-Lapsikylä avataan Tampereelle 
 
Suomen kuudes SOS-Lapsikylä avataan Tampereen Vuoreksen 
kaupunginosassa syyskuussa. Uuden korttelikoti-muotoisen lapsikylän 
perustamisen on mahdollistanut mm. Fazerin antama taloudellinen tuki. 
Yhteen asunnoista on mahdollista tutustua Tampereen Asuntomessuilla 
heinä-elokuussa. 
 
 
SOS-Lapsikylä on vuodesta 1962 Suomessa toiminut lastensuojelun palveluita 
tarjoava yhdistys. Se on kansainvälisen, vuonna 1949 Itävallassa perustetun 
SOS Children’s Villages -lastensuojelujärjestön jäsen. Suomen kylät sijaitsevat 
Tapiolassa, Punkaharjulla, Kaarinassa, Yli-Torniolla ja Vihannissa. Kuudes 
SOS-lapsikylä sijaitsee Tampereen Vuoreksen uudessa kaupunginosassa.  
 
Lapsikylän sijaiskodit ovat lähellä toisiaan sijaitsevissa kerros- tai rivitaloissa 
eivätkä erotu millään tavoin muusta asuinympäristöstä. Lapsikyläyhteisö 
muodostuu kotien lisäksi palvelu- ja tukikeskus SOStarista, jossa työskentelee 
sosiaali- ja perhetyöntekijä. Vuosina 2013-2016 lapsikylään avataan 3-5 uutta 
sijaiskotia. 

 
Suomessa on tällä hetkellä noin 17 000 lasta, jotka eivät voi turvallisesti 
asua kotonaan. SOS-Lapsikylä tarjoaa huostaan otetuille lapsille turvallisen 
ja perheenomaisen sijaiskodin. Fazer on ollut vuodesta 2010 lähtien SOS-
Lapsikylän yrityskumppani Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhteistyö 
Suomen organisaation kanssa on kuitenkin alkanut jo 50 vuotta sitten.  
 
”Uskomme että perhe on tärkeä voimavara jokaiselle. Kuten lasten 
kasvatuksessa, myös tämänkaltaisessa yhteistyössä jatkuvuus on tärkeää. 
On ollut hienoa nähdä, kuinka Fazerin henkilökunta on ottanut SOS-
Lapsikylä-yhteistyön omakseen ja tänä vuonna olemme tarjonneetkin mm 
mahdollisuuksia tehdä työajalla vapaaehtoistyötä järjestön hyväksi.  
Tampereen uudessa korttelikodissa   pääsemme näkemään konkreettisesti 
myös taloudellisen tuen merkityksen” toteaa Fazerin viestintäjohtaja Ulrika 
Romantschuk. 
 
Yksi SOS-lapsikylän asunnoista esitellään yleisölle Tampereen 
Asuntomessuilla, jotka pidetään Vuoreksen kaupunginosassa 13.7.-
12.8.2012. Koti on asuntomessukohde numero 3 ja asunnossa esitellään 
myös lapsikylässä asuvien lasten ajatuksia kodista ja perheestä.  



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Lisätietoja Fazerin kumppanuudesta antaa 
Liisa Eerola, puh 044 710 8860 
 
Lisätietoja SOS-Lapsikylä ry:n toiminnasta antaa 
Viestintäpäällikkö Aija Rikala, puh 050 555 2515 
  
Fazer-konserni  
Fazer-konserni sai alkunsa vuonna 1891 perustetusta perheyrityksestä, kun Karl Fazer avasi 
ensimmäisen konditoriansa Helsinkiin. Tänään Fazer-konserni tarjoaa ruokailupalveluja sekä 
leipomo- ja makeistuotteita. Toimintaa on kahdeksassa maassa. Asiakaslähtöisyys, 
laadukkuus ja yhteistyö ovat Fazerin toiminnan perusta. Konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta-
aluetta, Fazer Food Services ja Fazer Leipomot & Makeiset, jotka luovat makuelämyksiä omilla 
aloillaan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli vajaat 1,6 miljardia euroa. Henkilöstön 
määrä vuonna 2011 oli noin 15 200.  
 
Fazer Food Services on Pohjoismaiden johtava ruokailupalveluyritys, joka tarjoaa hyvää 
ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja. Fazer Food Servicesillä on yli 1 100 ravintolaa 
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.  
 
Fazer Leipomot & Makeiset Fazer on Suomen ja Venäjän johtava leipomoyritys, Ruotsin 
toiseksi suurin ja yksi johtavista Itämeren alueella. Leipiä ja leivonnaisia valmistetaan 
Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Makeistoimialalla Fazer on 
Suomen johtava yritys sekä vahva toimija Itämeren alueella. Makeistehtaat sijaitsevat 
Suomessa: Vantaalla (suklaat), Lappeenrannassa (sokerimakeiset) ja Karkkilassa (purukumit). 

 


