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Mieskaveritoiminta® 

 

Mieskaveritoiminnan ydintä on lapsen ja mieskaverin välille rakentuva ihmissuhde. 
Toiminnan tarkoituksena on tuottaa iloa ja mielekkyyttä lapselle ja myös mieskave-
rille. Avoin ja keskusteleva vuorovaikutussuhde niin äidin kuin pikkukaverin kanssa 
on toiminnan perusta. 

 

Tässä muistilistaa onnistuneen kaverisuhteen luomiseksi. 

 

Kaverisuhteen rakentuminen on luottamussuhde, joka kehittyy 

pikkuhiljaa, kuten ihmissuhteet yleensäkin. 
 Pikkukaverit miettivät, että tykkääköhän se oma mieskaverini minusta yhtään, 

kun ei koskaan kerro sitä minulle. Kerrothan lapsikaverillesi ainakin silloin täl-
löin, että lapsen kaveruus on sinulle tärkeä ja merkityksellinen asia. Voi olla, 
että saat vastapalautetta. 

Pidä lupauksesi ja sovituista aikatauluista kiinni.   

 On tärkeää, että kaikki noudattavat sovittuja aikatauluja, jotta toinen osapuoli 
ei joudu odottelemaan. Esteen sattuessa ilmoita siitä ajoissa lapsen äidille. 

Ole aktiivinen tapaamisten sopimisessa. 

 Äidit ja lapset toivovat, että mieskaveri ei unohda lapsikaveria. He toivovat, 
että mieskaveri sitoutuu lapsen kaveruuteen ja pitää yhteyttä lapseen tarjoa-
malla tapaamisia. Suhteen edetessä lapsen kanssa voi yhdessä pohtia, mitä 
voisitte tehdä kaveritapaamisilla. Äideiltä voi myös kysyä vinkkejä, vaikka 
yleensä äidit toivovat, että lapsi voi tehdä niitä ns. miehisiä juttuja, joista äidit 
eivät välttämättä ymmärrä yhtään mitään . 

Kunnioita äidin kasvatusperiaatteita (elleivät ne ole lapsen edun vastai-

sia). 

 Lapsen äidillä on kasvatusvastuu lapsesta. On tärkeää, että mieskaveri kunni-
oittaa äidin kasvatusperiaatteita. Mikäli mieskaveria huolestuttaa jokin asia 
äidin kasvatustavoissa, mieskaveri voi keskustella asiasta mieskaveritoimin-
nanohjaajan kanssa.  
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Vaitiolovelvollisuus on ehdottoman tärkeää. 

 Toisinaan huoli voi nousta lapsen käyttäytymisestä tai lapsi voi kertoa sinulle 
mieltään painavista asioista. Luottamussuhteeseen kuuluu, että kaverukset ja-
kavat omia mieltä pohdituttavia asioita. Mikäli asia on sellainen, että tilantee-
seen tarvitaan viranomaisen puuttumista, sovi lapsen kanssa, miten ja kenelle 
lähdet asiaa viemään eteenpäin. Lapsen äiti, mieskaveritoiminnanohjaaja? 
 

Mikäli kaverikuvioissa on jotain ongelmia, on tärkeää, että mieskaveri 

ottaa asian esille joko äidin tai mieskaveritoiminnanohjaajan kanssa.  

 Mikäli kaverikuvioissa, lapsen käyttäytymisessä kaveritapaamisilla tai äidin si-
toutumisessa tms. on jotain ongelmia, on tärkeää, että otat asian esille joko 
äidin ja/tai mieskaveritoiminnan ohjaajan kanssa. Yksin ei kannata kantaa liian 
suurta taakkaa. 
 

Aina kaverikuviot eivät lähde toivotulla tavalla käyntiin: henkilökemiat ja 

yhteiset kiinnostuksen kohteet eivät ole osuneet kohdalleen.  

 Ota rohkeasti mieskaveritoiminnanohjaajaan yhteyttä, jolloin voidaan katsoa 
kaverikuvioita uudelleen. 

Pidä huolta omasta jaksamisestasi. 

 Huolehdithan omasta jaksamisestasi. Ota yhteyttä mieskaveritoiminnanohjaa-
jaan, mikäli tarvetta. 
 

Mikäli aikatauluihisi sopii, tule mukaan mieskaveri-iltoihin ja yhteisille 

retkille. Ne auttavat jaksamisessa, motivaation ylläpitämisessä ja ennen 

kaikkea, tutustut muihin mieskavereihin. 

 Mieskavereiden vertaistapaamisilla (mieskaveri-illat) voit jakaa iloja ja huolia 
luottamuksella. 

 Huolehdithan omasta jaksamisestasi vapaaehtoistoiminnassa. Ota yhteyttä 
mieskaveritoiminnan ohjaajaan, mikäli tarvetta.  
 

ILOISIA HETKIÄ PIKKUKAVERIN KANSSA  ! 
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Lahden ensi- ja turvakoti ry/Mieskaveritoiminta 
Launeenkatu 8,  15100 Lahti 

p. 044 5000 604 
mieskaverit@letk.fi 

www.lahdenensijaturvakoti.fi 
www.mieskaverit.fi 
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