
On tärkeää tuoda esille, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Avoimen varhaiskasvatuksen mukainen
toiminta ei ole välttämättä tuttua, ja sille ei ole vastinetta lähtömaan palveluvalikossa. Monesti
kynnystä osallistumiselle nostaa epätietoisuus siitä, vaikuttaako osallistuminen perheen saamiin
tukiin tai sitoutuvatko he tietämättään johonkin pitkäaikaiseen toimintaan. 
Toistuva, selkeä ja säännöllinen viesti
Tehokas viestintä edellyttää yhteistyötä. Hyödyntäkää maahanmuuttajia tapaavien ammattilaisten ja
järjestöjen verkostoja. suositeltavaa olisi yhteistyö maahanmuuttopalveluiden, Monikulttuurisen
toimintakeskus Myllyn ym. kanssa. Myös kulttuuritulkin palveluita kannattaa hyödyntää.
Lähestymistapa valitaan sen mukaan, ketä halutaan tavoitella: onko kyseessä vasta Suomeen tullut
vai jo pitempään Suomessa asunut perhe.

Perhekäsitys saattaa vaihdella merkittävästi länsimaisesta
ydinperhekäsityksestä. Työntekijälle olisi hyödyksi tietää esimerkiksi
suvun ja heimon merkityksestä ja ydinperheen ulkoisesta
päätäntävallasta perheen asioissa.
Suomessa on totuttu, että aikuinen ihminen hakeutuu tarvitsemiinsa
palveluihin itsenäisesti ja että asiakkaalla on laaja päätäntävalta. Kun
palvelujärjestelmä on vielä vieras, oma asema siihen on epäselvä. 
Kulttuurisensitiivinen työote tarkoittaa toisen ihmisen kulttuuristen
lähtökohtien huomioon ottamista. Sen ei kuitenkaan tarvitse
tarkoittaa, että suomalaisia tapoja tai perinteitä pitäisi häivyttää, vaan
sitä ettei niitä pidetä itsestään selvästi jaettuina. 
 Avoin kiinnostus toisen kulttuurista taustaa ja tapoja kohtaan on hyvä
lähtökohta yhteisille keskusteluille. Joskus omasta ammattiroolista irti
päästäminen vie keskustelua eteenpäin. Eri kulttuurien juhlapäivät
ovat luonteva yhteisen tekemisen paikkoja.
 On tärkeää huomioida erilaisten kulttuuristen ryhmien väliset
jännitteet ja konfliktivaarat. Nämä voivat olla jopa sukujen välisiä
tilanteita.

Käsitys lapsuudesta on kulttuurisidonnainen. Toisesta
kulttuurista tulevan tapa kohdata tai kommunikoida lapsen
kanssa voi poiketa suuresti suomalaisesta tavasta. 
Myös vuorokausirytmi tai se, mihin aikaa käytetään voi poiketa
perinteisestä suomalaisesta. Monessa kulttuurissa nainen on
päävastuussa kodin hoidosta, ja lasten hoito katsotaan osaksi
naisen tehtäviä. Avoimen varhaiskasvatuksen rooli voidaan
käsittää vain lastenhoitoapuna, jolloin palvelua ei koeta
tarpeelliseksi.
Kulttuurissa, jossa mies nähdään perheen päänä voi naisen
olla vaikea itsenäisesti lähteä perheen ulkopuolisiin
toimintoihin. Voisi olla hyödyllistä avata avoimen
varhaiskasvatuksen toimintaa ja hyötyjä myös isille
suunnatussa viestinnässä.

Viestintää ja markkinointia uudella tavalla

Erilaisten kulttuurien tuntemus ja kulttuurisensitiivisyys

      Perheiden erilaiset taustat huomioon

Kotkan

kulttuuritulkkityöpajan 

kehittämisehdotukset


