


Raportti Koulutus, ohjaus ja 
mentorointi hankkeen 

etenemisestä
OHRY:n kokous 16.11.2021 klo 16.00



Hankkeen vaikutukset 
koottuna väliseminaarista

• Seurakunnan asenneilmapiiri
• työntekijöiden asenne on ollut hyvä, mutta vähitellen muukin 

seurakunta alkaa lämmetä ja erilaisia yhteistyössä toteutettuja 
tapahtumia on tehty/tulossa (Kuopio)

• on-line –koulutuksissa on ollut paljon osallistujia ja koulutuksista on 
pidetty; positiivinen asenne on ollut, mutta käytännön työntekijät 
ovat vähentyneet; suunnitteilla yhteinen tapahtuma (Hervanta)

• ilmapiiri on tullut myönteisemmäksi, vielä on silti ihmisiä, jotka 
pelkäävät; ajatellaan että vain miehet ovat tulleet, vaikka on paljon eri 
maista tulleita ihmisiä; kongolaiset ovat halunneet sunnuntaisin oman 
tilaisuuden, vaikka aiemmin ovat olleet samassa (Hämeenlinna)



• avoin asenne, srk:n johtoryhmä hyväksynyt 
hankkeen, Juan pystynyt antamaan hankkeelle 
työaikaa; ei ole ollut kv-työn strategiaa, mutta 
hankkeen aikana sellainen on saatu, hanke on 
auttanut rakenteellisesti; korona vuoksi ei ole 
vielä ehditty käytännössä tehdä koulutuksia 
(Oulu)

• yhdessä palveleminen ja seurakunnan toimintaa 
osallistuminen (Sastamala)

• mikäli srk:ssa on tarpeen uudelleen 
organisoitumiseen työssä, Lea on hankkeen 
puitteissa valmis tulemaan auttamaan 
organisoitumisessa; Leaa voi pyytää auttamaan 
myös eri toimintojen aloittamisessa ja 
ideoimisessa

• Helluntaikirkon monikulttuurisuustoimikunta ja 
monikulttuurisuusasiantuntija (Juha) on 
käytettävissä mentoroinnissa ja toimintojen 
aloittamisessa ja ideoiden jakamisessa



Hankkeen vaikutukset
• Vapaaehtoisten osaaminen

• koulutukset ovat menneet suoraan käytäntöön, 
niistä on ollut apua vaikeissa kohtaamisissa, 
ovat antaneet eväitä vapaaehtoisille itselleen 
myös taannehtivasti asioiden käsittelyssä

• vapaaehtoisilla rohkeus tarttua asioihin ja 
uusiin toimintoihin

• korona hajotti rakenteen, osaaminen on 
heikentynyt, tarvitaan osaamista ja rohkaisua; 
myös maahanmuuttajilla on haastava korona-
aika takana; osalla kulttuureista vahva ”oma 
kupla”, jonne pitäisi päästä sisälle

• rakennemuutoksen myöstä tiimi, jossa mm. 
lapsi-, nuorisotyö-, seniorityön edustajat, myös 
muita vastuuhenkilöitä samassa tiimissä 
(melkein kaikki työmuodot edustettuna) jotta 
uusi monikulttuurinen srk voi toimia yhdessä, 
mukana myös eri kieliryhmien edustajat moku-
tiimissä (Oulu)



Hankkeen 
vaikutukset

• Inklusiivisuus, osallistuminen, mukaan ottaminen
• eri kulttuureista tulleiden osaamisen 

huomioiminen ja käyttöönottaminen
• nuoret ovat innokkaampia tekemään 

yhteistyöstä suomalaisten kanssa
• Oulu suunnittelee kohtaamisaikaa aamu- ja 

iltakirkon väliseen aikaan



Hankkeen vaikutukset

• Perheiden tuki
• lapset, avioliitot, perheiden yhdistäminen
• perheiden yhdistämiskoulutus pidetty 

Tampereella
• lapsityön johtaja osallistunut suunnitteluun
• perhepizzaperjantai
• yhteiset tapahtumat



Hankkeen vaikutukset
• Toimintojen 

mieltäminen/aloittaminen osaksi 
kotoutumisvaiheen syrjäytymisen 
estämistä

• sitoutuminen ja motivaatio haasteena
• jos toimintoja pyöritetään toiminnan itsensä 

vuoksi, sitä ei jaksa kauaa; jos ymmärtää, 
että toiminta liittyy syrjäytymisen 
estämiseen ja ihmisen tukemiseen, 
motivaatio toiminnan pyörittämiseen 
lisääntyy

• pienryhmät/kieliryhmät voivat estää 
syrjäytymistä, jos vetäjät ovat sitoutuneita 
seurakuntaan -> kieliryhmän vetäjä voi 
rakentaa siltaa seurakuntaan





Koulutukset
• Lähikoulutuksia on päästy viimein 

pitämään

• Hankkeen koulutus Kuopiossa

• Psykososiaalisen tuen koulutukset 
vertaistukiryhmän aloittamisesta Oulussa, 
Tampereella ja Hämeenlinnassa, Lahti 
osallistui tähän

• Joensuussa oli purkupäivä ja tulevan 
suunnittelu, Katja Köykkä ja Lea

• Sastamalassa Suomen kielen opettajien 
koulutus

• Toukokuussa oli kotoutumisen prosessit ja 
medialukutaito webinaarina

• Pia Rendic piti koulutuksen ihmiskaupasta 
Kuopiossa

• Seuraava koulutus Mikkelissä 27.11.2021









Kansainväliset 
tapahtumat

• Hervannan Katukappeli järjestää 
toiminnallisen KotoCafen  toistuvana 
tapahtumana

• Kotoutumista tukevat aiheet on 
huomioitu

• Yhteistyössä Tampereen eteläisen 
seurakunnan kanssa.

• Ensimmäisessä oli noin 70-80 kävijää

• Tampereen Helluntaiseurakunnassa 
Lähetyksen toimintapäivä

• Mentoroinnissa kerätty ja jaettu ideoita

• Harjoittelija keskittyy kehittämään tätä 
varten ideatarjottimen

• Keväällä 2022 tavoitteena saada seurakunnat 
järjestämään tapahtuma









Mentorointi
• Helluntaikirkon monikulttuurisuusasiantuntija Juha Lehdon kanssa 

on pidetty mentorointia teamsin kautta ennalta ilmoitetuista aiheita
• Helluntaikirkon edustajan mukanaolo luo mahdollisuuden 

mentoroinnin käytännön jatkumiselle hankkeen päättymisen 
jälkeenkin

• Ne ovat koonneet muutamia henkilöitä keskustelemaan 
aiheesta

• Osa halukkaista ei ole päässyt ilmoitettuna aikana, mutta ei ole 
tarttunut kuitenkaan tarjoukseen keskustella aiheesta erikseen 
heille sovittuna aikana

• Perheiden tuki on ainakin aihe, josta toivotaan uutta 
keskustelua

• Lisäksi on ollut henkilökohtaista mentorointia tarpeen mukaan 
monikulttuurisen työn johtajille eri seurakunnissa

• Mentorointia on tarkoitus jatkaa eri aiheista kevätpuolella, osin 
uudestaan samat aiheet esim. perheiden tuki



Hankkeen levittäminen, tiedottaminen
• Suomen Ekumeeninen Neuvosto järjesti 

infotilaisuuden Seurakunnat kotouttamisen 
tukena 4.5.2021. Osallistujia oli 18 eri 
seurakunnista. 

• Kirkon kansainvälisen työn verkostopäivässä 
teamsissä 28.10.2021 esiteltiin hankkeen 
materiaalit moodlessa

• Helluntaikirkon webinaarissa 4.11.2021 
pidettiin koulutus Yhdenvertaisuudesta ja 
inklusiivisuudesta läpileikkaavana  tavoitteena 
toiminnassa ja johtamisessa. Webinaariin 
osallistui 65 helluntaiseurakuntien pastoria ei 
puolilta maata. Koulutuksen ohella tieto 
hankkeesta levisi.

• Tätä aikaisemmin hanketta on esitelty 
webinaarissa hyvin lyhyesti

• Vammalan Alueviestissä oli juttu suomen
kielen kerhosta 20.10.2021



Moodlen 
käyttö

• Moodle-tunnuksia on tehty 41
• Noin puolet tunnuksia 

pyytäneistä ei ole käyttänyt niitä



Indikaattoriluvut
• Hankkeen omat koulutukset 282

• Psykososiaalisen tuen koulutukset 682
• Lähikoulutukset 38
• Pia Rendicin koulutukset 97

• Mentorointi 64 osallistujakertaa

• Monikulttuuriset tapahtumat 115

• Suomihelppi, todennettuja kotoutujia 6

• Arabiankielinen lukutaitoryhmä 4

• Perheenyhdistämiskoulutus 5 (+2)
• Perheenyhdistämisessä neuvominen

• Medialukutaitokoulutus maahanmuuttajille 18

• Vertaistukiryhmä ja yksilöllinen
psykososiaalinen tuki 17



0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Monikulttuurinen tapahtuma 1000

Vertaistukiryhmät tai yksilöllinen tuki 60-100

Psykososiaalisen tuen koulutuksiin on osallistunut 30-60

Kotoutumisen verkoston tuntemus, verkostoituminen 30-60

Hankkeen koulutuksiin on osallistunut 100-200

Elämänhallinnan tuen toiminnot 300-500

Elämänhallinnan tuen antamiseen on koulutettu 30-60

Aloitusseminaari 30-60

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN SUHTEESSA LUKUIHIN

Sarja 1 Sarja 2 Sarake1



0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Monikulttuurinen tapahtuma

Vertaistukiryhmät tai yksilöllinen tuki

Psykososiaalisen tuen koulutuksiin on osallistunut

Kotoutumisen verkoston tuntemus, verkostoituminen

Hankkeen koulutukset

Elämänhallinnan tuen toiminnot

Elämänhallinnan tuen antamiseen on koulutettu

Aloitusseminaari

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN, SEURAKUNNAT 9 KPL

Sarake4 Sarake3 Sarake1



Välimaksatushakemus

• Välimaksatushakemus on 
lähetetty elokuussa ja 
täydennetty marraskuussa 2021



Haasteet

• Kotoutumisvaiheessa olevien 
maahanmuuttajien saavuttaminen 
elämänhallintaa tukevan toiminnan piiriin 
näyttää haastavalta

• Tavoite on 300-500 
• Koronarajoituksien aika katkaisi 

kontakteja
• Ei koeta tarvetta, ei tiedetä tarpeista
• Vapaaehtoisresurssien väsyminen

• Psykososiaalisen tuen järjestäminen perheille 
ja yksilöille

• Rima on korkealla
• Sekoitetaan vieläkin osin terapiaan.

• Oikea-aikaisuus: Hankkeen omia koulutuksia 
ei ole vielä pidetty kaikissa seurakunnissa. En 
ole tavannut kaikkia tiimejä. Tämä olisi pitänyt 
tapahtua hankkeen alkupuolella ennen 
ostopalveluna tuotettuja webinaareja yms. 
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