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- Ohjeita äidille -
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Ohjeita äidille
Mieskaveritoiminnan ydintä on lapsen ja mieskaverin välille rakentuva ihmissuhde,
jolloin ilman isää tai muuta läheistä miestä elävä lapsi saa miehistä näkökulmaa. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa iloa ja mielekkyyttä lapselle ja mieskaverille. Äidit
kokevat saavansa hyvää mieltä lapsen kaverisuhteesta, omaa aikaa ja luotettavan aikuisen, johon tukeutua.
Tässä ohjeita ja vinkkejä, miten äitinä voit tukea lapsesi ja mieskaverin kaverisuhteen muotoutumista. Lopussa on muutama vinkki myös lapselle.
Mieskaveri on vapaaehtoinen.
 Mieskaveritoiminta on ammatillisesti ohjattua ja organisoitua. Toiminta perustuu mieskavereiden vapaaehtoisuuteen. Muistathan, ettei mieskaveritoiminta ole palvelutoimintaa.
 Mikäli olet huolissasi kaveruuden hiipumisesta ja lapsen äitinä toivot tiheämpiä tapaamisia, ota asia rohkeasti esille lapsesi mieskaverin tai mieskaveritoiminnan ohjaajan kanssa.
 Voi olla, että mieskaveri ei ole saanut vinkkiä sinulta tai lapseltasi kaveruuden
merkityksellisyydestä, jonka vuoksi on arka tarjoamaan tapaamisia.
Ole itse myös aktiivinen tapaamisia sovittaessa.
 Mieskaverivapaaehtoiset toivovat, että äidit ja lapset ovat myös aktiivisia tapaamisten sopimisessa. Äitien aktiivisuus tuo mieskaverille tunteen, että molemmat tahot ovat sitoutuneet toimintaan. Lapsi saa äidiltään tuen lapsikaveruuteen. Mieskaverille jää kokemus, että hän on tarpeellinen eikä ole perheen
ajatuksissa tukihenkilön asemassa.
Kunnioita ja arvosta mieskaverin antamaa aikaa lapsellesi. Pidä kiinni sovituista aikatauluista.
 On tärkeää, että kaikki noudattavat sovittuja aikatauluja, jotta toinen osapuoli
ei joudu odottelemaan. Esteen sattuessa ilmoittele hyvissä ajoin lapsen mieskaverille, että tapaaminen peruuntuu tai siirtyy.
 Mikäli lapsellasi on paljon harrastuksia, voi olla vaikea sovittaa tapaamisia
mieskaverin aikatauluihin.
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 toiminnan periaatteena on, että tapaamiset toteutuvat 1-4 kertaa kuukaudessa, mutta koska mieskaverit toimivat vapaaehtoispohjalta, tapaamiset eivät välttämättä ole säännöllisiä.
Anna lapsesi ja mieskaverin kaverisuhteen kehittymiselle tilaa ja aikaa.
 Moni mieskaveri miettii, onko tarpeellinen kaverilapsen elämässä. Vapaaehtoisten mieskaverien pohdintaa helpottaa, jos äiti ja lapsi antavat yhdessä palautetta mieskaverille kaverisuhteen tarpeellisuudesta.
Kaverisuhteen rakentuminen on luottamussuhde, joka kehittyy pikkuhiljaa.
 Pohdi, millä tavalla sinä äitinä voit olla tukemassa lapsesi ja mieskaverin kaverisuhdetta.
Muistathan,
 että mieskaveri ei ole isän korvike, lastenhoitaja, autonkuljettaja,
sosiaalityöntekijä eikä terapeutti. Mieskaveritoiminnan idea on lapsen ja miehen kaveruus.
 että vaitiolovelvollisuus molemmin puolin on ehdottoman tärkeää.

Mieskaveritoiminnan retkistä ja tapahtumista tieto menee ensisijaisesti
mieskavereille, mutta äitien osallistuminen retkille on sallittua .
 Mieskaveritoiminnan retkistä ja tapahtumista tieto välitetään ensisijaisesti
mieskavereille. Äitien osallistuminen retkiin ja tapahtumiin on mahdollista.
Joihinkin tapahtumiin kutsumme myös äidit mukaan.
Mikäli sinulle jää jokin huoli mieskaverin ja lapsen tapaamisesta, tapaamiset eivät suju toivomallasi tavalla, lapsi ei ole halukas tapaamaan
mieskaveria tai sinä et koe, että mieskaverin ja lapsesi tapaamiset ovat
enää tarpeellisia, niin olethan rohkeasti yhteydessä mieskaveritoiminnanohjaajaan. Mielelläni kuulen myös iloista ja onnistumisista .
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Pikkukaverille
 Kerro äidillesi, mikäli sinulla on joku idea tai ajatus, mitä haluaisit tehdä mieskaverisi kanssa ja milloin voisit tavata omaa mieskaveriasi.
 Kerro äidillesi, jos haluaisit soittaa omalle mieskaverillesi.
 Mikäli sinulla, äidillä ja mieskaverillasi on yhteinen Whatsapp-ryhmä, voit siinä
kysyä mieskaverilta, että voisitteko tavata tai ehdottaa tekemistä.
 Mikäli mieskaverin ja sinun tapaamisella tapahtuu tai kuulet jotain sellaista,
mikä ei ole sinun mielestä sopivaa mieskaverin käyttäytymistä, kerro siitä äidillesi.
KIVOJA KAVERITAPAAMISIA  !
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