Chat-vertaisen alkutapaaminen
Lähde: Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvilatoiminnan ohjaajan käsikirja

Alkutapaamisen tavoitteena on selvittää, että hakijan oma erokokemus on riittävästi käsitelty. On tärkeää
kuulla, miten vapaaehtoinen puhuu omasta erokokemuksestaan, suhteestaan lapsen toiseen vanhempaan
ja lapsiin. Miten hakija kertoo käsitelleensä omaa eroaan ja millaista tukea hän on siihen saanut tai olisi
toivonut saavansa. Vapaaehtoiseksi hakevan omat käsitellyt elämänvaikeudet ja kriisit antavat luottamusta
siihen, että aikuisilla on omia selviytymismahdollisuuksia.

Tavoitteena on selvittää, ymmärtääkö ja hyväksyykö hakija molempien vanhempien merkityksen
lapselle eron jälkeen. Tapaamisessa on oleellista kuulla hakijan ajatuksia yhteistyövanhemmuudesta
ja sen toteutumisesta hänen omassa elämäntilanteessaan. On hyvä kuulla hakijan suhteesta lapsiinsa
ja kuinka hän kokee heidän selvinneen erosta.

Tapaamisessa tarkastellaan myös sitä, onko hakija valmis tukemaan tukea hakevia vanhempia yhteistyövanhemmuuteen. Hakijan mahdollisten aikaisempien elämänkriisien sekä tämänhetkisen elämäntilanteen
selvittäminen on oleellista. Näin voidaan varmistua, että hakijan voimavarat riittävät asiakkaiden
kohtaamiseen ja tukemiseen.

Alkutapaamisessa pohditaan asiakkaita tai aihealueita, joiden kohtaaminen voisi olla hakijalle hankalaa tai
haasteellista. Hakijalle kerrotaan toiminnan tavoitteista ja periaatteista sekä vapaaehtoisten koulutuksesta
ja ohjauksesta. Toimintaan mukaan lähtevä vanhempi osallistuu vapaaehtoisille järjestettävään
koulutukseen ja sitoutuu osallistumaan toiminnanohjaukseen kausittain.

On hyvä kuulla hakijan motiivit hakeutua juuri tähän vapaaehtoistoimintaan sekä hänen aiemmat
kokemuksensa vapaaehtoistyöstä. Keskustelun aikana on hyvä tarkastella hakijan kanssa yhdessä,
käyvätkö vapaaehtoiseksi hakeutuvan odotukset ja toiveet yhteen sen kanssa, mitä vapaaehtoistoiminta
voi tarjota. Vapaaehtoiseksi hakeutuvalla tulee olla halu tukea eroamassa olevia tai eronneita vanhempia
sekä eroperheen läheisiä. On hyvä keskustella myös siitä, mitkä ovat hakijan mahdollisuudet sitoutua
ajallisesti sekä vapaaehtoistoimintaan että siihen liittyviin työnohjauksellisiin tapaamisiin.
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Hakijoiden on hyvä etukäteen miettiä omia mahdollisuuksiaan järjestää lastenhoito tai sopia työvuoroista,
eli onko hänen toimintaan sitoutumisensa ajallisesti sekä käytännön järjestelyjen osalta realistista.
Keskustelussa on hyvä tuoda esiin, että vapaaehtoisten koulutuksen aikana hakijalla on vielä mahdollisuus
kouluttajien kanssa yhdessä pohtia ja varmistua siitä, onko juuri tämä vapaaehtoistoiminnan muoto
sellainen, johon hakija haluaa sitoutua.

Kaikille haastatelluille henkilöille ilmoitetaan sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeellä viikon kuluessa
tapaamisesta, tuliko hän valituksi koulutukseen vai ei, ellei asiasta sovita jo alkutapaamisen aikana. Jos hakija
jää valitsematta koulutukseen, on se hyvä lyhyesti perustella tehtävän ja toiminnan kautta, ei niinkään
hakijan persoonaan tai taitoihin kiinnittyen. Hakijan intoa ja halua tehdä vapaaehtoistyötä ei tulisi tyrmätä.
Hakijalle voi ehdottaa muita vapaaehtoistyön muotoja, joihin hän voisi hakeutua mukaan.

Alkutapaamisessa läpikäytävät asiat
Kokemus omasta erosta
■ Kerro omasta erostasi. Mikä sinua on auttanut ja tukenut erosta selviämisessä?
■ Miltä tahoilta hait tai sait tukea erosta selviämiseen?
■ Mikä mielestäsi erossa ja eron läpikäymisessä auttaa ja tukee?
Vanhemmuus eron jälkeen
■ Millaiset ovat välisi lasten toiseen vanhempaan?
■ Miten lasten suhde toiseen vanhempaan toteutuu tällä hetkellä ja onko siinä ollut vaikeuksia?
■ Miten olette selvittäneet mahdolliset vaikeudet?
■ Miten lapset reagoivat eroon? Miten olet käsitellyt eroa lasten kanssa?
■ Mitä sinussa herättää ajatus yhteistyövanhemmuudesta ja vanhempien sovinnollisuudesta lapsen asioissa
eron jälkeen?
Vapaaehtoistoiminta ja chatauttaminen
■ Mistä sait kiinnostuksen hakea chatvertaiseksi?
■ Mitä aikaisempia kokemuksia sinulla on vapaaehtoistoiminnasta tai chatauttamisesta?
■ Mitä odotuksia sinulla on vapaaehtoistoimintaa kohtaan?
■ Millaisen asiakkaan kohtaamisen voisit kokea vaikeana tai haastavana?
■ Miten kuvailisit itseäsi auttajana? Mikä sinua motivoi auttamaan muita?
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