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Yhteydenotot: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 

 
 

Usein kysyttyä 
Lasten ja nuorten kesäleirit 

 
 
Ketkä järjestävät leirejä ja keneen voi ottaa yhteyttä? 

Euroopan unionin kunnat ja alueet koordinoidusti Ukrainan kuntaliiton kanssa ja 
yhteistyössä Euroopan alueiden komitean kanssa. Jos olet kiinnostunut toimimaan 
vastaanottavana tahona, ota yhteyttä: SupportUkraine@cor.europa.eu. 

Ketkä voivat osallistua kesäleireille? 
- ala- ja yläkoulua ja keskiasteen koulua käyvät lapset ja nuoret (6–17-vuotiaat) 
- mukana olevat huoltajat (yksi aikuinen kymmentä lasta kohti).  

Mikä on kesäleirien päätarkoitus? 
Ideana on luoda tila, jossa lapset ja nuoret voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja kokea 
normaalia elämää tasapainoisten päivittäisten rutiinien ja aktiviteettien kautta, mikä voi 
auttaa palauttamaan heidän luottamuksensa tulevaisuuteen ja kääntää huomion pois 
traumatisoivista kokemuksista. 

Miten nämä kesäleirit auttaisivat lapsia ja nuoria? 
- kääntämällä huomion pois traumaattisista sotakokemuksista 
- vähentämällä psykoemotionaalista kuormitusta 
- tarjoamalla organisoitua virkistystoimintaa 
- tarjoamalla kulttuurivaihtoa 
- edistämällä toipumista ja henkilökohtaista kasvua 
- auttamalla kieli- ja muiden taitojen oppimisessa lomalla koulusta turvallisessa 

ympäristössä. 

Kuinka kauan kesäleirit kestävät? 
Kesto riippuu vastaanottavien tahojen mahdollisuuksista. Kaikki tarjoukset ovat 
tervetulleita, mutta suosittelemme vähintään neljää viikkoa. 

Mitä kustannuksia vastaanottavan viranomaisen on katettava? 
Vastaanottavan paikallis- tai alueviranomaisen olisi katettava kaikki kustannukset, jotka 
liittyvät ukrainalaisiin lapsiin ja heidän huoltajiinsa (mukaan lukien mahdolliset matkat 
heidän oleskelunsa aikana ja aktiviteetit leirillä), mahdollisesti paikallisten yksityisten 
kumppanien avustuksella. 

Kuka maksaa matkakulut? 
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- Ukrainan ulkopuolella: Paikallinen tai alueellinen vastaanottava viranomainen 
järjestää lapsi- tai nuorisoryhmän kuljetuksen Ukrainan rajalta lopulliseen 
määränpäähän ja takaisin. 

- Ukrainassa: Ukrainalaiset kumppanit vastaavat lasten tai nuorten turvallisesta 
saattamisesta sovittuihin noutopaikkoihin rajalla. 
 

Mitä tarjotaan lasten ja nuorten leirillä oleskelun aikana? 
Paikallisen tai alueellisen vastaanottavan viranomaisen olisi tarjottava 
- ryhmämajoitus asuntoloissa tai vastaavissa tiloissa 
- 3 tai 4 päivittäistä ateriaa sekä riittävästi vettä tai mitä tahansa muuta alkoholitonta 

juomaa 
- säännöllinen mahdollisuus olla yhteydessä sukulaisiin 
- sairausvakuutus oleskelun aikana 
- apuvälineet lasten ja nuorten tarpeista ja suunnitelluista aktiviteeteistä riippuen 
- vaatteet, jalkineet, hygieniatuotteet ja pyyhkeet. 

Millaiset aktiviteetit ovat leireillä mahdollisia? 
Liikunnalliset, ryhmähenkeä luovat ja aktiiviset pelit; mestarikurssit; koulutustilaisuudet, 
taide- ja käsityökurssit, suunnittelu-, valokuvaus-, ohjaajakurssit; retket ja 
kaupunkikierrokset; järjestetty psykologinen tuki (kaikenlaiset jo olemassa olevat leirit, 
esimerkiksi urheilu-, kieli-, partiolais- tai luovuutta edistävät leirit). 

Mitä asiakirjoja tarvitaan? 
Yleisiä asiakirjoja ovat 
- passi (mukana olevilla huoltajilla ulkomaan passi) 
- lapsen syntymätodistus 
- valtakirja yhdeltä vanhemmalta (julkisen notaarin vahvistama)  
- paikallishallinnon määräys perustaa ryhmä ja määrittää henkilöt, jotka ovat vastuussa 

lapsista leirillä oleskelun aikana 
- vastaanottavan osapuolen ja ukrainalaisen kunnan välinen sopimus. 

Lisätiedot ja tietosuojaseloste 
- Ukrainan kuntaliiton olisi tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten vastaanottavien 

viranomaisten kanssa varmistettava, että kaikki matkojen sekä vastaanottavassa 
yhteisössä oleskelun edellyttämät asiakirjat toimitetaan ja hallinnolliset menettelyt 
toteutetaan avoimesti, koordinoidusti ja oikea-aikaisesti. 

- Ukrainan kuntaliitto kerää yhteen kunkin kunnan tarpeet ja käsittelee EU-maiden 
ehdotuksia. Se ottaa yhteyttä niihin eurooppalaisiin kuntiin, jotka ovat valmiita 
järjestämään kesäleirejä Ukrainasta tuleville lapsille. Se antaa kunnanjohtajalle 
selkeät ohjeet luottamuksellisuuden vaalimisesta ja lasten lähtöä koskevien tietojen 
salassapidosta. 

- Vastaanottava osapuoli vastaa lasten turvallisuudesta heidän ollessaan 
vastaanottavan tahon leirillä. 

 
 
Lisätietoa: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 
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