


KUIN KUKKIA  
KÄMMENELLÄ
Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee välit-
tämistä, huolenpitoa ja rajoja. Kun lap-
si tarvitsee erityishoitoa ja -kasvatusta, 
Lasten- ja Nuortenkoti Vanamo tarjoaa 
hänelle turvallisen kodin ja kasvuympä-
ristön. Meillä hän saa hoitoa, kuntoutus-
ta ja tukea ympäri vuorokauden. Lapsi 
voi juurtua, kokea lämpöä ja kiintymystä.

Tuemme jokaista lastamme ja nuortam-
me saavuttamaan uusia taitoja hänen 
omien tarpeidensa ja kehitystasonsa 
mukaisesti. Hän voi kasvaa ja kehittyä, 
käydä koulua, harrastaa ja kokea ilon 
hetkiä. Itsenäistyvä nuori voi opetella 
ottamaan enemmän vastuuta omasta 
elämästään.



VANHEMMUUDEN JAKAMISTA
Meille jokainen lapsi ja nuori on yksi-
löllinen ja arvokas omana ainutlaa-
tuisena itsenään. Hänellä on ympäril-
lään välittävien aikuisten tukiverkosto. 
Teemme sijoituksen aikana yhteistyötä 
vanhempien ja lähiverkoston kanssa.

VÄLITTÄMISTÄ  
JA  ASIANTUNTEMUSTA
Lasten- ja nuortenkoti Vanamo tarjoaa 
sijaishuollon laitospaikkoja kaikkialle 
Suomeen. Lapset sijoitetaan Vanamoon 
aina lastensuojelupäätöksellä. Toimim-
me yhteistyössä lapsen ja nuoren lähi-
piirin ja sijoittajakunnan kanssa.

Vanamo sijaitsee Tuki- ja osaamiskes- 
kus Eskoon alueella luonnonläheisessä 
ympäristössä. Matkaa Seinäjoen keskus-  
taan on seitsemän kilometriä. 

Moniammatillisessa työryhmässämme  
työtä tekevät kokeneet ja vankasti kou-
luttautuneet sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilaiset. Vahvuuksiam-
me ovat neuropsykiatrinen osaaminen 
sekä asiantuntemus kehitysvammai-
suudesta ja haastavan käyttäytymisen 
muodoista. Lastenpsykiatri käy Vana-
mossa joka viikko.

KANERVA JA KATAJA
Vanamossa on kaksi osastoa. Kaner-
vassa asuu neuropsykiatrisen taustan 
omaavia lapsia. Heillä voi olla myös 
käytös- ja tunne-elämän häiriöitä. Ka-
nervassa paikkoja on kuusi. Kehitys-
vammaiset lapsemme asuvat Katajas-
sa, jossa paikkoja on neljälle lapselle. 

KOHTI ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ
Vanamossa on kahdelle itsenäistyväl-
le nuorelle yksiö, jossa voi turvallises-
ti harjoitella itsenäistä asumista. Nuori 
saa päivittäin ohjausta ja tukea asumi-
seensa Vanamon aikuisilta.

Tarjoamme kodikkaan ja 
turvallisen kodin.



LASTEN- JA NUORTENKOTI VANAMO
Tupatie 41, 60280 Seinäjoki | 044 415 6869

LASTEN- JA NUORTENKODIN ESIMIES KRISTIINA KEPPO
044 415 6869 | kristiina.keppo@eskoo.fi

KASVATUSVASTAAVA TIINA KORPELAINEN
044 415 6872 | tiina.korpelainen@eskoo.fi 

VASTAAVA OHJAAJA SANNA KATAJAMÄKI
044 415 6871 | sanna.katajamaki@eskoo.fi 

KANERVA | 044 415 6873
KATAJA | 044 415 6868

Elävää elämää tiedolla, 
tunteella ja tuella


