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Miten koulupiirit saavat isäntäperheitä
mukaan ohjelmaan? 

Isäntäperheet

Miten isäntäperheet valitaan?



saavat antavat

Mitä isäntäperheet

- Uuden perheenjäsenen
- Näkökulman vaihtarin

kulttuuriin
- Mahdollisuuden luoda

omaa kansainvälistä
verkostoa

- Tilaisuuden kokea 
kanadalaista arkea 

perheessä
- Ruoka kotona

- Eväspaketti kouluun
- Oma huone



Isäntäperheiden odotukset

- Teet parhaasi sopeutuaksesi perheen elämään
 

- Tuot perheeseen palan suomalaista kulttuuria
 

- Vietät aikaa perheen kanssa (etenkin
ensimmäiset kuukaudet)



Käytännön asioita isäntäperheessä

Kysy isäntäperheen säännöistä heti alussa
 Kysy mitä kotitöitä sinulta odotetaan
 Huoneen ovi auki, kunnes menet
nukkumaan
 Kyytien pyytäminen hyvissä ajoin
(suunnittele menosi ajoissa)

1.
2.
3.

4.



Käytännön asioita isäntäperheessä

 Pyydä ajoissa lupaa nähdä kavereita
 Kerro isäntäperheellä aina missä &
kenen kanssa olet sekä koska palaat
kotiin
 Kotiin ei saa tuoda ketään ilman
isäntäperheen lupaa
 Isäntäperheellä oikeus hyväksyä /
hylätä suunnitelmat kavereiden kanssa

1.
2.

3.

4.



Mahdolliset haasteet isäntäperheessä



- Vaihtari tekee tiskit kolme kertaa
päivässä

- Lapsien jatkuva hoito
- Ei osa isäntäperhettä

- Vaihtarista tuntuu, että on Aupair
eikä perheenjäsen

Esimerkki tilanne: vaihtarin näkökulma

Mitä tekisit?



Esimerkki tilanne: host perheen näkökulma

Mitä tekisit?

- Vaihtari viettää paljon aikaa omassa
huoneessa

- Ei vietä aikaa isäntäperheen kanssa
- Tekee paljon asioita itsekseen

- Isäntäperheestä tuntuu, että vaihtari
pitää heidän 

kotiaan hotellina



Tunnista kulttuurishokki

Paljon negatiivisia tuntemuksia; surullisuus, yksinäisyys ja
alakuloisuus. 
Keskittyminen omaan itseen; terveys
Herkkä loukkaantumaan
Yleistää kaiken"mikään ei toimi Kanadassa"
Päänsärkyä, lihasjännitystä, voimakkaampia allergisia reaktioita
Tunne likaisuudesta
Yksinkertaiset asiat tuntuvat vaikeilta
Hylätyksi tulemisen tunne
Tunne, että ei osaa eikä riitä 
Unihäiriöitä, nukkuu liikaa tai vaikeuksia nukkua





Keinoja kulttuurishokista selviämiseen

- huolehdi hyvinvoinnistasi, nuku hyvin, syö
hyvin, osallistu säännölliseen liikuntaan

-liity koulun kerhoihin
- puhu muiden vaihtareiden kanssa

- kerro isäntäperheelle miksi olet mieli
maassa

- jos tuntuu jatkuvan pitkään, puhu opon,
opettajan tai Homestay Coordinatorin

kanssa



Ruoka

Vaihtari syö
isäntäperheen
ruokavalion mukaisesti
Vaihtarilta odotetaan
joustavuutta
Snack culture
Varaudu maistamaan
uusia ruokia





- Ei suositella
- Isäntäperheellä voi olla asiaan sanomista

- Tytöt ja pojat eivät voi viettää yötä yhdessä
- Jos on tyttö-/poikaystävä Suomessa, ei suositella

olevan päivittäin yhteyksissä

Seurustelu



Valmistautuminen

Kysy isäntäperheeltä
harrastusmahdollisuuksista

 
Lue oppilaan käsikirjasta
 Nova Scotia sivut 11-24

Pembina Trails sivut 16-31
 

Nova Scotia: Tee Nova Scotia
Orientation (20 min.) ennen 27.6.



Vaihto-oppilaiden ja vanhempien tapaaminen
Helsingissä

lauantai 9.7.2022
klo 11-15

 
Aiheina säännöt, vakuutus, matkustelu

 

Muista




