
Sukulaisverkoston tapaamiset
ja lapsen valmistaminen kouluun ja päiväkotiin

Perheenyhdistämisen työskentelymallin tukimateriaalit

Sukulaisverkoston tapaamiset järjestetään myönteisen perheenyhdistämispää-
töksen tultua. Tapaamisissa keskustellaan muun muassa perheenkokoajan
taustasta ja perheen saapumiseen valmistautumisesta.
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Sukulaisverkoston ensimmäinen tapaaminen

Ensimmäinen tapaaminen järjestetään myönteisen perheenyhdistämispäätöksen tultua.

Perheenkokoajan tausta

Vastaava ohjaaja selvittää etukäteen:

- Ikä
- Rooli tai asema perheessä? (esimerkiksi isä, äiti tai lapsi)
- Mistä maasta on kotoisin?
- Kuinka kauan on asunut Suomessa ja Vantaalla?
- Missä ja minkälaisessa asunnossa asuu?
- Jos alaikäinen: kasvattiperhe, koulu ja edustaja

Perheenkokoajan elämäntilanteen selvittäminen

- Mitä tekee tällä hetkellä?
- Mikä on suomen kielen taito
- Milloin hakenut perhettään?
- Milloin viimeksi nähnyt perheensä?
- Terveydentila
- Yhteydenpito perheeseen: miten usein? puh.nro?
- Perheenyhdistämispäätöksen läpikäynti

Tulossa oleva perhe

- Perheen rakenne
- Perheenjäsenten iät ja sukupuolet
- Missä perhe asuu tällä hetkellä/mistä maasta tulevat Vantaalle?
- Perheenkokoajan suhde tuleviin perheenjäseniin, huoltajuusasiat ym.
- Perheen koulutushistoriaa, luku- ja kirjoitustaito
- Onko jotain erityistä kuten akuutteja terveysongelmia, sairauksia, onko vammaisia perheenjäseniä?



Valmistautuminen perheen saapumiseen

- Kirjallisen sopimuksen täyttäminen perheenyhdistämisen vastuualueista ja hoidettavista asi-
oista (=vastuualuelomake)

- Tulevien tapahtumien läpikäynti
- Keskustelua muutosprosessista ja kotoutumisesta
- Asunto ja muuttoasiat

Sukulaisverkoston toinen tapaaminen

Järjestetään 1-2 viikkoa ennen perheen saapumista

- Asunto- ja muuttoasiat
- Raha-asiat
- Toiminta lentokentällä
- Annetaan perheelle ensimmäinen aika toimistolle

Ohjaus- ja neuvontapalvelut: Passi- ja rekisteröintiasiat

- Perheen ensimmäinen käynti toimistolla = alkukartoitus/alustava palvelutarpeen kartoitus

Elämä koti-/lähtömaassa

- Millaista elämä oli kotimaassa?
- Miten asuivat siellä?
- Millaisista olosuhteista lähtivät?
- Kuinka kauan perheenyhdistäminen kesti?
- Milloin viimeksi nähneet toisensa?
- Mitä muistavat toisistaan?
- Miltä jälleennäkeminen ja yhdessä eläminen Suomessa on tuntunut?

Tulevaisuus

- Suuri muutos koko perheen elämässä
- Tulleiden perheenjäsenten koulutustaustat
- Tulevaisuuden haaveet; kielikurssit ym.



Alkuasiat

- Tietoa Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimistosta ja sen toiminnasta
- Muuttoilmoitukset
- Rekisteröinti-ilmoitukset
- Tarvittavat Kela-etuudet
- Kopiot matkustusasiakirjoista
- Annetaan aika alkuinfoon (= paketti Vantaan tarjoamista palveluista)
- Annetaan aika asumisopastukseen (mahd. yhteistyössä Vantaan Asunnot Oy:n kanssa)

Lasten valmistautuminen kouluun tai päiväkotiin

Järjestetään tutustumiskäynti kouluun yhteistyössä aluekoordinaattoreiden/opettajien kans-
sa ennen kun lapset aloittavat koulun tai päiväkodin

Käsiteltäviä asioita

- Suomalainen koulutusjärjestelmä
- Koulureitti ja julkinen liikenne, matkakorttiasiat
- Koulun säännöt, koulukäytännöt vrt. oman kulttuurin merkitys koulussa (islam -tunnit, oman

äidinkielen opetus ja sen merkitys, ruoka-asiat, rukoilu, koraanikoulu ym.)
- Koulun papereiden täyttäminen
- Koulun työntekijöiden esittäytyminen, opettaja, terv.hoit., kuraattori, rehtori, koulupsykologi

ym. TAI ainakin kertominen mitä tekevät työkseen
- Vanhemmuus ja lasten koulunkäynnin tukeminen kotona (läksyt, uni, reissuvihko, koulun

viestit ym.)
- Vanhempainillat
- Vanhempainkoulut
- Oikeus tulkkiin
- Yhteystietojen vaihtaminen


