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Lundia mukana tukemassa SOS – Lapsikylän sijaiskotikohdetta Tampereen
Asuntomessuilla.

SOS-Lapsikylä avaa ensimmäisen asuinympäristöön integroidun sijaiskotikohteen
Tampereen asuntomessuilla. Avotakka on suunnitellut kodin sisustuksen ja Lundia on
tukenut hanketta lahjoittamalla asunnon lastenhuoneisiin sopivia kalusteita.
SOS-Lapsikylä toteuttaa yhdessä Avotakan ja tunnettujen suomalaisten sisustustuotteiden
valmistajien kanssa 143 neliöisen sijaiskodin, johon voidaan sijoittaa 3-5 lasta. Lundia on
lahjoittanut Tampereen Vuoreksessa sijaitsevaan kerrostaloasunnon kahteen lasten huoneeseen
erilaisia monikäyttöisiä kalusteita.
Monimuotoiset kalusteet muuntuvat eri lasten tarpeisiin
SOS-Lapsikylä ja Avotakka halusivat panostaa kestäviin klassikoihin ja Lundian erilaisiin
tarpeisiin muuntautuvat, moni-ilmeiset kalusteet vastasivat erinomaisesti hankkeen
tavoitteita.
”Suunnittelun lähtökohtana oli halu luoda iloisia, piristäviä ja voimaannuttavia huoneita,
jotka auttavat lapsia ja nuoria paremmin sopeutumaan uuteen ympäristöönsä” kertoo
Avotakan päätoimittaja Johanna Falck.
Kodissa asuvat lapset ja heidän tarpeet vaihtelevat. Lundian kalusteita yhdistelemällä
voidaan toteuttaa juuri sellaisia yksilöllisiä ratkaisuja, jotka sopivat parhaiten kullekin
lapselle.

Kalusteita sekä yhteisoleskeluun että omaan soppeen
Lundia lahjoitti kalusteita kodin kahteen huoneeseen.
”Sisustamiseen panostaminen on uusi tapa luoda kodinomaisempi tunnelma
sijaiskodeissa. Kun innovatiivinen ajattelutapa yhdistyy hyvän tekemiseen, Lundia on
mielellään mukana”, sanoo Lundian toimitusjohtaja Michaela von Wendt.

Toinen kalustetuista huoneista on suunniteltu teini-ikäiselle tytölle tai pojalle. Lundian
Lofty-sänky toimii huoneessa monitoimikalusteena, jossa sekä nukutaan että oleskellaan.
Kirjahyllyksi valittu Lundia Classic-hyllykkö ja – työpöytä toimii sekä työpisteenä että
säilytystilana.
Koska yhteisoleskeluun haluttiin panostaa, Avotakka suunnitteli kotiin myös
pikkuolohuoneen, jossa lapset voivat yhdessä katsoa televisiota tai pelata pelejä, joko
tietokoneella tai laudalla. Lundia lahjoitti tilaan uuteen Fuuga – kalustesarjaan kuuluvan
TV-tason sekä Classic-laatikostoja ja hyllyjä. Koko huoneen pituisen pöytätason ääreen
mahtuu useampi lapsi tekemään läksyjä tai vaikkapa piirtämään.
Sijaisvanhemmuus lähemmäksi tavallista ihmistä.
Jo 50 vuotta toimineet SOS-Lapsikylät löytyvät viideltä eri paikkakunnalta Suomesta.
Kuudes Vuoreksessa avattava Lapsikylä on ensimmäinen Pirkanmaalla.
Panostamalla uuden lapsikyläkodin suunnitteluun ja sisustukseen tavoitteena on tuoda
sijaisvanhemmuutta ja perhehoitoa lähemmäksi tavallista ihmistä. Lisäämällä
elämyksellisyyttä haetaan myös lisää tukijoita toiminnalle.
Kohteeseen voi tutustua Tampereen asuntomessuilla 13.7–12.8
www.asuntomessut.fi
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