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Alkutoimenpiteet
(Kts. sivu 4)

Jatkuva vapaaehtoisten
rekrytointi ja koulutus

MoniNet tai muu taho,
jolla tietoa
ryhmätoiminnan
tarpeesta

SPR tai muu järjestö,
jolla kokemusta
vapaaehtoistyöstä

Kotokavereiden
tukeminen ja ohjaus

Kotokaverit

• Teemaillat ja purkupaikka
• Mamu-tsto vastaa
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Kunnan viranomainen /
Maahanmuuttajatoimisto
Koordinointi ja ohjausvastuu
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• Mamu-tsto ja SPR
vastaavat
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Jatkuva avoin ryhmätoiminta
ilman omaa kotokaveria
jääneille pakolaisille.
• Äijä klubi
• Lady klubi
• Lasten liikunta ym.
Kotokaverivetoinen
->Satunnaiset kaverit
• Mamu-tsto ja MoniNet
koordinoivat

1. Kotokavereiden rekrytointi ja
peruskoulutus (kerran vuodessa)
• Aktiivikaverit
• Satunnaiset kaverit

2. Anonyymit tiedot kiintiöpakolaisista
• Priorisointi ja arvio millaisia
kotokavereita tarvitaan?

3. Pakolainen saapuu kuntaan
• Tarpeenarviointi jatkuu
Onko erityistarpeita: perhetyötä tai
tukihenkilö kotokaveritoiminnan lisäksi?

4. Pakolaisperheiden ja kotokavereiden
yhdistäminen

• Tehorekrytointi vuoden alussa, peruskoulutus kerran vuodessa
keväällä helmi- ja maaliskuussa n. 5 tapaamista.
• Aktiivikaverit = oma pakolaisperhe
• Satunnaiset kaverit = ryhmämuotoinen toiminta muiden
vapaaehtoisten kanssa
• Kotokavereilta ei edellytetä erityisiä taitoja, kiinnostus riittää.
Tarvittaessa henkilön voi ohjata ryhmämuotoiseen toimintaan,
jos epäilee hänen voimavarojaan.
• Koulutusvaiheessa pyritään tutustumaan vapaaehtoisiin mahdollisimman hyvin. Koulutus, ohjaus ja seuranta jatkuvat säännöllisesti kerran kuukaudessa teemailtojen ja työnohjauksellisen
purkupaikan muodossa.

Kaikille pakolaisperheille ei todennäköisesti löydy
omaa kotokaveria joten täytyy priorisoida tarve.
Tuen tarpeeseen vaikuttavat:
• Lähtömaa ja sen olosuhteet.
• Pakolaisen koulutustausta, onko luku- ja kirjoitustaitoa.
• Perhesuhteet, yksinhuoltajuus, pieniä lapsia ym.
• Sairaudet ja liikuntarajoitteet ym.
Riittääkö perheelle pelkkä kotokaveri?
HOX! Kotokaveri on kaveri, EI tukihenkilö!

Viranomainen, SPR ja Kotokaveri miettivät yhdessä mikä perhe sopii
hänelle. Kotokaverin toiveet kannattaa ottaa mahdollisuuksien mukaan
huomioon, sillä se edesauttaa kotokaverin sitoutumista toimintaan.

Käytännön asioiden hoitaminen

Rovaniemelle saapuminen

Lapsi
3-6 v.

Lapsi
7-16 v.

Aikuinen
17-65 v.

Koti äiti + vauva,
eläkeläinen,
vammainen

Aika (vko) 1.

2.

3.

Tervetulopäiväkoti
Valmistaa lasta päiväkotiin

Päiväkoti

Tervetulokoulu
Valmistaa lasta kouluun

Peruskoulu

Tervetulokurssi
Antaa perustietoa
suomesta ja valmistaa
kotoutumiskoulutukseen

Ryhmäpalvelut

Kotoutumiskoulutus

Tervetulokurssi
Antaa perustietoa suomesta

Ryhmäpalvelut

Yksilölliset kotouttamis toimenpiteet

4.

5.

6.

Ensivaiheen kotouttamistoiminnat eli tervetulotoiminta alkaa kaikilla pakolaisperheen jäsenillä yhtäaikaisesti. Toiminnat aloitetaan 2-4 viikon kuluessa kuntaan saapumisesta. Tavoitteena on että lapset
pääsevät päiväkotiin ja kouluun 2 kk:n kuluessa kuntaan saapumisesta ja aikuiset aloittavat kotoutumiskoulutuksessa ja yksilöllisissä kotouttamistoimenpiteissä 3 kk:n kuluessa.
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12.

Myös työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt; eläkeläiset, kotiäidit, vammaiset osallistuvat tervetulotoimintoihin sekä mahdollisuuksiensa mukaan
yksilöllisiin kotouttamistoimenpiteisiin. Tervetulotoiminnat on suunniteltava niin, että myös pienten
lasten äidit voivat osallistua toimintaan yhdessä vauvojen kanssa.
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17.

18.

19.

Kotokaveri esitellään pakolaisperheelle mahdollisimman pian ensimmäisen kuukauden aikana.
Erityisesti silloin kun perhe tulee hyvin erilaisista olosuhteista Suomeen, on kotokaveritoiminnan
käynnistäminen varhaisessa vaiheessa tärkeää. Pakolaisperheen arki saadaan toimimaan ja silloin jää
aikaa uusien asioiden omaksumiselle.

