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Raportti 28.4.2021



Hankkeen 
eteneminen

• Kokonaisuutena hanke on sisällöllisesti edennyt 
suunnitelman mukaisesti, mutta aikataulullisesti olemme 
jäljessä suunnitelmasta.

• Rahoittaja on hyväksynyt hankkeen 
välimaksatushakemuksen.

• Hankkeessa on TAMK:in sosionomiopiskelja Veronica 
Laakso harjoittelussa huhti-toukokuussa.

• Hankkeen varsinainen hyötyjäryhmä, kotoutumisajalla 
olevat maahanmuuttajat eivät ole vielä voineet hyötyä 
hankkeesta juurikaan rajoitusten vuoksi. 



Hankkeen omat koulutukset

• Koulutusmateriaalit ovat valmiina kaikkiin niihin osa-
alueisiin, jotka Sataedu kouluttaa. Niitä on muokattu 
seurakuntien toiveiden mukaisesti. Kun koulutuksia on 
pidetty seurakunnissa, materiaalit muokataan 
kotisivuilla jaettavaan muotoon saadun kokemuksen ja 
palautteen mukaisesti.

• Koulutuksiin on vuonna 2021 osallistunut 111 henkilöä. 
Lisäksi kolme koulutusta on lähetetty suorana 
lähetyksenä Lahden ja Oulun Helluntaiseurakuntien 
kanavien kautta. Näillä on ollut katsojia 
119+171+204=494. Aiheina olivat inklusiivisuus ja 
kulttuurien tuntemus. 



• Koulutuksia on järjestetty webinaareina tai hybridiversiona 
seuraaville seurakunnille: Tampereen Helluntaiseurakunta 
ja Hervannan Katukappeli, Tampereen 
Helluntaiseurakunnan pastorit, Vammalan 
Helluntaiseurakunta, Lahden Helluntaiseurakunta, Oulun 
Helluntaiseurakunta ja Joensuun Helluntaiseurakunta. 

• Kuopion Helluntaiseurakuntaan suunnitellut 
koulutukset peruuntuivat rajoitusten vuoksi. Uusi 
aikataulu on vielä vahvistamatta.

• Lähikoulutuksia ei ole pidetty vielä missään. Niitä 
kuitenkin toivotaan. 

• Mikkelin Helluntaiseurakunnalle on pidetty 
organisoitumista koskeva koulutus

• Hämeenlinnan Helluntaiseurakunnassa ei ole vielä 
pidetty koulutuksia

• Koulutustapahtumia vuonna 2021 on 26.4.mennessä 
ollut yhteensä 9.

• Erityisenä haasteena on kutsua koulutuksiin sopivia 
henkilöitä tai tavoittaa ja rekrytoida uusia, kun 
seurakuntien toiminta ei ole ollut fyysisesti 
seurakunnan tiloissa pitkään aikaan.



• Koulutusaiheista Mahtuuko mukaan? –
Inklusiivisuus sekä Kulttuurien tuntemus 
on pidetty useita kertoja. 

• Kerran on ollut koulutus Kotoutumisen 
prosesseista ja Selkokielestä. Pirjo Raunio 
piti nämä koulutukset yhdessä Lean 
kanssa.

• Koulutuksia on toivottu myös muista 
tarjolla olevista aiheista.

• Suunnitelmissa on pitää webinaari 
joistakin koulutusaiheista. 



Palautetta

• ”Tärkeä aihe. Näitä kannattaa jatkaa useammallekin 
seurakunnalle. Ehkä yhden tunnin tehokas seminaari olisi 
helpompi "myydä" kiireellisille seurakuntien vastuunkantajille.”

• ”Nää webinaarit toimii hyvin ja ehtii osallistua vaikka pari kertaa 
samaan :) kannattaa ehkä jatkaa lähikoulutuksen rinnalla.”

• ”Keskustelu oli hyvää. Diat olivat hyvät.” 

• “Selkeä hyvä, johdonmukainen opetus.”

• ”Oli kiva kuulla pastoreiden positiivisia asenteita ja näkökulmia.”

• ”Maahanmuuttajien pääsy sisään suomalaisten sosiaalisiin 
verkostoihin on haastavaa.”

• ”Erittäin osaavat kouluttajat, hyvin koostettu ja rajattu sisältö, 
elämänmakuiset esimerkit.”



• ”Pienryhmäkeskusteluja voisi olla pari settiä lisää, ja pikkuasia: ehkä 
selkeä kysymys jouduttaa keskustelun aloitusta.”

• ”Hyvä keskusteluareena samoilta aihepiireiltä, jotka itselläkin 
mielessä.”

• ”Todella hyviä näkökulmia avaava opetus maahanmuuttajien kanssa 
toimimiseen! Saimme toimivia vinkkejä ja ideoita, miten voisimme 
ottaa enemmän maahanmuuttajia elämäämme mukaan. Olen itse 
ottanut ehkä ”liian vakavasti” maahanmuuttajien kotiimme 
kutsumisen. Ajatus siitä, että voihan pyytää kotiin vaikka vain: 
”yhdessä laittamaan ruokaa tai pesemään ikkunoita”, oli todella silmiä 
avaava. Täydellisen siistiä ja seitsemän sortin tarjoiluja kun ei yleensä 
ole mahdollista järjestää. Jos kynnys itsellä on liian korkealla, niin 
harvaksi jää tilaisuudet kutsua maahanmuuttajia kyläilemään.”
-Teemu ja Laila Kurki



Ostopalveluna toteutettavat 
psykososiaalisen tuen koulutukset

• Kohtaamisia Consulting OY eli Katja Köykkä ja Ulla Dahlen 
ovat pitäneet koulutusosioitaan webinaareina. Ne ovat 
olleet hyvin suosittuja. 

• Hankeseurakuntien vapaaehtoisten lisäksi niihin on 
osallistunut lähiseurakuntien vapaaehtoisia, luterilaisen 
kirkon työntekijöitä, maahanmuuttajien opettajia, 
sosiaalityöntekijöitä ja –ohjaajia, vastaanottokeskuksen 
henkilökuntaa sekä järjestöjen tai hankkeiden työntekijöitä

• Koulutuksiin on osallistunut 464 osanottajaa Teamsissä. 
(Laskettu siis jokainen osallistuja eli osa osallistujista on 
osallistunut moniin koulutuksiin. Eri henkilöiden 
lukumäärää ei ole voitu laskea.) Lisäksi noin 10 henkilöä on 
pyytänyt salasanaa tallenteisiin. 



Palautetta 
• ”Kiitos mielenkiintoisesta koulutuksesta! Tätä tarvitaan 

kohdatessamme ihmisiä, jotka nyt on lähetetty keskellemme.”
-Leena Lahdelma

• ”Tämä oli todella hyvä koulutus. Käytännön esimerkit toivat asian 
lähelle.”

• ”Viime koulutuksesta jäi mieleen, miten arkisten asioitten 
tekeminen yhdessä voi avata lukkoja, jonka jälkeen pystyy 
aloittamaan vaikeiden kokemuksien käsittelyn.”

• ”Koulutus avasi hyvin pakolaisuutta, mutta myös muita traumoja.”

• ”Erittäin liikuttavia esimerkkejä luennoitsijoilta ja muutenkin hyvin 
pidetty kokonaisuus. Tosi hyvä! Kiitos, kun sain osallistua!”

• ”Toimivaa koulutuksessa oli vaikeiden asioiden tuominen selkeästi 
esille kansankielellä. Keskustelua pienryhmässä tuntui riittävän, 
mutta se ei silti korvaa meidän mahtavia rakkaudellisia opettajia.”
-Jukka Harjula

• ”Pyrin saamaan organisaationi hereille maahanmuuttajien tarpeista, 
yhteiseen keskusteluun ja toimintaan. KIITOS PALJON!”



Palautetta ja kokemuksia
• Palautetta on kerätty lomakkeella ja sitä on saatu myös viesteinä ja 

keskusteluissa. 

• Yleisesti voi sanoa, että seurakunnat ovat olleet kiitollisia mahdollisuudesta
saada koulutuksia. Monet ovat kokeneet helpotusta, kun ovat tehneet
työtä jo vuosia ja nyt viimein tulee tukea. 

• Mentorointi ja koulutus työn organisoimiseen ja tiedonkulkuun on koettu 
tärkeäksi avuksi työn strategisen suunnittelun alkamiselle, rohkaisuna 
siihen. Osa on kokenut hankkeen hyödylliseksi, kun vastaanottokeskus on 
suljettu ja suuntaavat toimintaa uudelleen. 

• Vaikka koulutus on ollut nettilähetys tai Teams-koulutus, on ollut hyvä 
vierailla paikkakunnalla, koska se antaa mahdollisuuden keskustella 
keskeisten toimijoiden kanssa. 



Palautetta ja vaikutelmia koulutuksien toteutuksesta

• Toiset ovat kokeneet webinaarit todella hyväksi tavaksi saada koulutusta, koska se 
helpottaa osallistumista. 

• Erityisesti monet vanhemmat ihmiset ovat kokeneet webinaarit hankaliksi.

• Osa toivoo ryhmätöitä Teams-koulutuksissa, enemmän vuorovaikutteista, osa ilmoittaa jo 
etukäteen, että mikrofoni ei toimi tai eivät halua osallistua keskusteluun tai vain häipyvät 
keskustelun alettua. Arkuus vaivaa enemmän kuin yleensä lähikoulutuksissa. 
• ”Kouluttajien puheenvuorot olivat informatiiviset ja selkeät ja myös ryhmissä keskustelu oli 

antoisaa. Pidin koulutuksen kiireettömästä ja dialogisesta toteutustavasta.” 
• ”Ryhmäkeskustelu avasi aihetta havainnollisesti.” 
• “Koulutuksen pituus arvelutti etukäteen. Itselleni riitti napakka, kivasti tehty, luennoitsijaa 

vaihteleva, myönteisyyttä huokuva teoriaosuus. Keskustelua voisi olla, mutta ehkä erikseen 
toteutettavana aikana. Että olisi tilaa juuri keskustelulle ja kysymyksille. Teamsin kautta 3h on 
haastava.”

• ”Loistavaa kun ihmiset ei pääse kommentoimaan!”
• ”Lähiopetusta!”

• Ryhmäkeskusteluissa kouluttaja voi vierailla vain yhdessä ryhmässä kerrallaan, ei voi 
kuunnella puolella korvalla, mitä on menossa, ohjata ryhmien keskustelua, antaa 
hiljaisille mahdollisuutta. Nyt monesti yksi henkilö dominoi keskustelua. 



• Opettajana miellän koulutuksen joksikin muuksi kuin luennoksi, mitä näistä 
rajoitusten vuoksi väistämättä on tullut. Pedagogiset menetelmät ovat rajattuja ja 
koulutuksen vaikuttavuutta ei pääse arvioimaan. 

• Ne, jotka ovat olleet paljon tukemassa maahanmuuttajia, toivovat 
lähikoulutuksia, koska silloin voisivat tutustua toisiinsa, keskustella, jakaa 
kokemuksia ja verkostoitua.

• Kaikissa koulutuksissa käytännönläheisyys, esimerkit ja konkreettiset neuvot ovat 
saaneet kiitosta ja niitä toivotaan lisää. Tässä mielessä koulutusten voi sanoa 
saavuttaneen tavoitteensa, että ne tuovat teorian, tavoitteet ja periaatteet 
käytäntöön.

• ”Minua hyödytti se ryhmäkeskustelussa esille tullut pohdinta, että sekä 
maahanmuuttajien omissa keskinäisissä että suomalaisten ja maahanmuuttajien 
sekaryhmissä olisi hyödyllisiä piirteitä. Minun on perehdyttävä vielä tarkemmin 
materiaaleihin. Toivon, että omassa seurakunnassamme pystyttäisiin keräämään 
kokoon nyt maahanmuuttajatyöstä kiinnostuneet henkilöt ja hyödyntämään 
kotodia koulutukset niin, että pystyisimme kehittämään seurakuntamme 
maahanmuuttajatyötä, joka on tässä vaiheessa melko pienimuotoista. Kaikki 
vinkit ja tieto sekä kokemuksien jakaminen on tässä meille suureksi avuksi.”



Verkostoituminen

• Verkostoitumista on tapahtunut 
tiedottamalla koulutuksista eri tahoja. 

• Against Hate Pirkanmaan verkosto

• Turvakoti Tampere

• Maahanmuuttajia opettavat 
opettajat

• Luterilainen kirkko, 
monikulttuurisuustyö

• Tampereen Vapaakirkkoseurakunta

• DIAK

• Henkilökohtaiset kontaktit

• Kotoa kotiin ja Arjen apu -hankkeet

• Verkostoituminen tapahtuu 
mielekkäämmin, kun on mahdollista 
aloittaa lähikoulutuksia sekä 
monikulttuurisia tapahtumia ja erilaisia 
toimintoja, kuten suomen kielen 
oppimisryhmiä.



Mentorointi

• Oulun Helluntaiseurakunnan kanssa on jatkettu 
mentorointia työn organisoimisesta

• Mikkelin Helluntaiseurakunnan kanssa on 
keskusteltu työn organisoimisesta ja 
tiedottamisesta ja pidetty koulutus 
vastuuhenkilöille organisoitumisesta

• Vammalan Helluntaiseurakunnan kanssa on 
keskusteltu suomen kielen kurssien 
aloittamisesta 



Hankkeen vaikutuksia

• Oulussa hanke on saanut aikaan ”maanjäristyksen”. 
Monikulttuurisuustyölle on seurakunnassa luotu strategia ja 
tiimiä kootaan.

• Mikkeli on saanut selkeyttä tiedottamiseen ja vastuualueisiin. 
Monikulttuurisuustiimin kokoaminen on myös siellä menossa.

• Kuopio ja Joensuu ovat kokeneet hyötyneensä hankkeesta 
siten, että vapaaehtoisten jaksaminen ja innostus on 
parantunut ja ovat voineet suunnata työtään uudestaan 
vastaanottokeskuksen toiminnan loputtua. 

• Tampereen arabiankieliset ovat hyvin innoissaan äidinkielisestä 
lukutaidon vertaisoppimisryhmän perustamisesta ja kiitollisia, 
että hanke mahdollistaa tämän. 



Toiminnot ja tapahtumat
• Koronarajoitusten vuoksi mitään toimintoja ei ole voitu aloittaa 

eikä monikulttuurisia tapahtumia järjestää

• Todennäköisesti kaikkien näiden aloittaminen siirtyy syksyyn, jos 
se silloin olisi mahdollista

• Suunnitelmat ovat valmiina suomen kielen kielikahvilaan/kurssiin, 
äidinkielisiin lukutaidon vertaisoppimisryhmiin, 
rahankäyttökoulutukseen
• Tampereen Helluntaiseurakunnassa koulutetaan 

arabiankielisen lukutaitoryhmän vetäjät. Tiedossa on kolme 
vapaaehtoista opettajaa ja kaksi opiskelijaa. 

• Suomen kielen kurssi aloitetaan Tampereen 
Helluntaiseurakunnassa eräälle kiinnostuneelle 
pariskunnalle. 

• Psykososiaalisen tuen koulutusten myötä täsmentyy myös 
vertaistukiryhmien suunnitelmat

• Perheiden tuki on myös vielä täsmentymättä, sillä rajoitukset 
ovat jatkuneet niin kauan, että on vaikea tietää, ketä saadaan 
mukaan enää toiminnan avautuessa



Tiedottaminen
• Hankkeen kotisivuille on laadittu saavutettavuusseloste ja lisätty osio 

palautetta varten. 

• Hankkeelle on luotu Facebook-sivu, jolla tiedotetaan tapahtumista. 
26.4.2021  KotoDialla oli 112 tykkääjää, julkaisun kattavuus 616. 





• Koska emme ole päässeet vielä pitämään 
lähikoulutuksia, tiedottaminen muita kanavia, 
kuten 
https://kotoutumisentukena.fi/fi/etusivu, ei 
ole ollut tarpeellista. Tieto on saavuttanut 
verkostojen kautta. 

• Koska vielä ei ole voitu järjestää tapahtumia 
tai toimintoja, ei lehtiuutinen ole mielekäs. 

• Sataedussa on sisäisesti julkaistu uutinen 
hankkeesta ja koulutusten suuresta suosiosta. 

• Helluntaikirkon sivustolle Juha Lehto laittoi 
uutisen Lahden Helluntaiseurakunnassa 
pidetystä koulutuksesta. 

• Hankeseurakunnille on lähetetty yhteinen 
kirje noin kerran kuussa. 

https://kotoutumisentukena.fi/fi/etusivu
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