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Raportti 
KotoDia-
hankkeen 

etenemisestä 
1.9.2022



Tapahtunutta

• KotoCafe jatkuu Hervannassa, edellinen 30.4.

• Hämeenlinnassa maahanmuuttajien kesäretki 15.6.

• Tampereella Perhepäivä leirikeskuksessa 21.5.

• Koulutuksia: Kulttuurien tuntemus Tampereella, Lapsityöntekijöitten koulutus 
Lapsityövaliokunnan kautta tiedotettuna, Pia Rendic Vammalassa

• Kuopiossa on jatkunut aktiivinen yksilöllinen tuki sekä naisten ryhmä

• Rahankäyttökoulutus Joensuussa ryhmälle, Tampereella yksilöllisesti

• Suomen kielen kerhot: Kuopiot, Tampere, Lahti, Vammala



• Asumisen alun tukea ja työnhaun ohjausta 
Joensuussa, Lahdessa, Kuopiossa ja 
Tampereella

• Lahdessa tiimin muodostuminen, 
mentorointi

• Tampereella uuden kansainvälisen työn 
strategian luominen ja tiimien kehittäminen

• Mikkelissä yhteyshenkilö vaihtui. 
Suunnittelevat nyt Lalan matkaa 
ukrainalaisille ja vertaistukiryhmän 
aloittamista kongolaisille



• Ulla Dahlen mentoroi 
Hämeenlinnaa 
vertaistukiryhmän ohjaamisesta

• Maaliskuun lopussa esiteltiin 
vertaistukiryhmän malli, Katja ja 
Ulla mentoroivat yhteisesti 
kaikkia

• Perheenyhdistämiskoulutusta 
yksilöllisesti, pienissä ryhmissä 
Tampereella



Farsinkielisten oleskeluluvan saamisen ja ammattiin valmistumisen juhla 
Tampereen Helluntaiseurakunnassa 30.4.2022





Lalan matka
• Keväällä pidettiin ohjaajien koulutukset. 

• Ensimmäiset ryhmät ovat pyörineet 
Tampereella ukrainalaisille ja Lahdessa 
yhdelle perheelle

• Kirjaa ja opetussuunnitelmaa käännetään 
suomeksi parhaillaan

• Lastenpsykiatri Ritva Belt on ollut 
konsulttina ja olemme luoneet mallin 
tiedottaa vanhempia sekä käydä alku- ja 
loppukeskustelu heidän kanssaan.

• Vapaaehtoiset ovat tehneet suomenkielisen 
laulun.

• Palaute lapsilta ja vanhemmilta myönteistä 
ja kiitollista

• Ryhmiä aloitetaan tänä syksynä.  



Lasten huomiointi

• Koulutus lapsityöntekijöille 7.4.  
monikulttuuristen lasten kohtaamisesta ja 
selkokielestä (31 osallistujaa) , uudestaan 
8.9.

• Kesän leireihin osallistui monilla paikoilla 
ukrainalaisia lapsia. Tulijoita olisi ollut 
enemmän kuin leireille mahtui. 

• Ukrainalaisia lapsia osallistuu myös 
seurakuntien muuhun lapsille suunnattuun 
toimintaan

• Äiti-lapsi –piiriin, perhepiiriin 
maahanmuuttajien ohjaamista Lahdessa

• Perheenyhdistäminen on edelleen 
ajankohtainen asia



Reagoiminen 
Ukrainan 
pakolaisiin 

• Järjestettiin webinaari yhdessä Helluntaikirkon 
kanssa, tiedotusta ja mentorointia

• Seurakunnan koulutusten avulla valmiimpia 
reagoimaan

• Suomen kielen opetusta

• Tavaralahjoituksia, kunnostettiin ja jaettiin erityisesti 
polkupyöriä ja kypäriä (taloyhtiöiden poistopyörät) 

• Hämeenlinnassa vertaistukiryhmä, jossa osuutena 
myös suomen kielen oppimista

• Sastamalassa yhteinen työnhakuinfo 
vastaanottokeskuksen, työllisyyspalveluiden, 
Sastamalan opiston ja Sataedun kanssa. Paikkana 
Vammalan Helluntaiseurakunta. Seurakunnan 
vapaaehtoiset olivat mukana, joten voivat jatkaa 
yksilöohjausta tämän jälkeen.



• Virkistystoimintaa

• Tukihenkilötoimintaa, neuvontaa, 
työnhakuohjausta

• Ruokajakelua

• Sastamalassa hyvin tiivistä yhteistyötä 
kaupungin ja vastaanottokeskuksen kanssa. 
Seurakunta on kalustanut asunnot.

• Tiedostettu ja huomioitu, että Ukrainasta on 
tullut myös muita kuin ukrainalaisia

• Huomiota kiinnitetty erityisesti auttamistyön 
tasapuolisuuteen huomioiden kaikki 
kansalaisuudet, uudet ja vanhat pakolaiset



Tiedotustoimet ja 
verkostoituminen

• Hyvä Sanoma –palvelujen verkostopäivä 14.5.2022 

• Siirtyi Helluntaikirkon alle

• Tiedotusta KotoDiasta ja osana työpajaa, jossa aiheena 
diakoniatoiminnan kehittäminen

• Helluntaiseurakuntien Juhannuskonferenssissa 
• Monikulttuurisen työn pisteellä KotoDia esillä, esitteitä jaossa. 

• syntyi hyviä keskusteluja, kiinnostusta

• KotoDian esittely myös Konffa-areenalla

• Ukrainaverkosto ja Ukraina-talo Tampereella, Ukraina-
keskus Hämeenlinnassa

• Oulussa kaupungilla maahanmuuttoverkosto



Tiedotusta, 
verkostoitumista

• Misso2022-koulutus 27.8.22, 
Aiheena diakonia, yksinäisyys

• Syyspäivät 6.-8.10. Tampereella

• KotoDian esittelypöytä



Loppujakson 
aikana

• Hankkeen omat koulutukset webinaarina kerran

• Vierailu kaikissa seurakunnissa. 

• Toiminnan jatkumisen suunnittelua

• Tiimin/tiimien ja strategian mahdollinen tuki

• Mentoroinnin jatkuvuuden varmistamiseksi Helluntaikirkon 
monikulttuurisuusasiantuntija Juha lehdon yhdistetään 
mahdollisuuksien mukaan

• Maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten webinaarit 
mahdollisesti tulkin kanssa

• Palautteen kerääminen, erityisesti muutos seurakunnan 
toimintamalleissa

• Maahanmuuttajilta palautteen kerääminen

• Koulutusten äänitys, kotisivujen viimeistely, tallennus ja siirto

• Päätösseminaari

• Pyritään varmistamaan, että koulutukset ja toiminnot jatkuvat ja 
laajenevat
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