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Vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet
toimivat kavereina yksin lastaan kasvattavien
äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan
isäänsä tai muihin miehiin.

www.lahdenensijaturvakoti.fi
5/2020

Toiminnanjohtaja Jukka Ihalainen, puh. 050 911 2521

www.lahdenensijaturvakoti.fi

ERO LAPSIPERHEESSÄ -TYÖ: – Ero lapsiperheessä --

Mies, tule kaveriksi lapselle!
Saat mahdollisuuden katsoa maailmaa lapsen
tai nuoren silmin ja tehdä asioita, joita et ehkä
muuten tekisi. Toivomme saavamme mukaan
lisää tavallisia, erilaisista asioista kiinnostuneita
miehiä, jotka ovat turvallisia ja luotettavia.
Iällä, ulkonäöllä, kansalaisuudella, ammatilla tai
muilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ei ole
merkitystä. Tärkeintä on, että pystyy kohtaamaan
erilaisia ihmisiä ja että on aikaa ja kiinnostusta
jakaa arkeaan lapsen kanssa.
Mieskaveritoimintaan mukaan tulevat miehet
käyvät 12- 15 tunnin mittaisen koulutuksen. Lisäksi kurssilaiset haastatellaan henkilökohtaisesti
ja tarkastetaan rikosrekisteriote.

MIESKAVERITOIMINTA® -- Perhetupa

Lapsellesi mieskaveri?
Mieskaveritoiminta on tarkoitettu yksin lastaan
kasvattavien äitien vähintään 4-vuotiaille lapsille,
joilla ei ole yhteyttä isäänsä tai muihin miehiin.
Mieskaveritoiminta ei ole tarkoitettu laitoksissa
asuville lapsille, naisparien lapsille, tai lapsille, joiden isä ei ole äidin mielestä hyvä malli lapselle.
Kavereina toimivat miehet ovat vapaaehtoisia
aikuisia, eri-ikäisiä miehiä, joilla on aikaa ja halua
viettää aikaa lapsen tai nuoren kanssa.
Mieskaveritoiminta alkaa aina äidin yhteydenotosta mieskaveriohjaajaan ja hakemuksen
jättämisestä. Äidit perehdytetään Mieskaveritoimintaan yksilöllisissä tapaamisissa tai äitien
infoilloissa.

Toimintaa rahoittaa STEA.
Asiakkaalle palvelu on maksutonta.
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