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1 JOHDANTO 

 

 

Vuoden 2018 lopussa Suomessa asui 387 200 ulkomailla syntynyttä henkilöä, 

joista naisia hieman vajaa puolet. (Tilastokeskus. Maahanmuuttajat väestössä. 

Ulkomailla syntyneet 2018.) Maahanmuuttajanaiset ovat -miehiä useammin työ-

elämän ulkopuolella kotona hoitamassa lapsia, mikä vaikeuttaa heidän kotoutu-

mistaan ja kielenoppimistaan sekä tutustumistaan suomalaisiin (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2016, 9—10; Seeskorpi 2019). Taloudellisen yhteistyön ja kehi-

tyksen järjestö OECD on syyskuussa 2018 julkaisemassaan raportissa kehotta-

nut Suomea kiinnittämään erityistä huomiota naisten ja lasten kotouttamiseen 

(OECD 2018).  

 

Paitsi poliittisin keinoin myös kansalaistoiminnalla voidaan edistää maahanmuut-

tajanaisten integroitumista uuteen kotimaahansa. Mannerheimin Lastensuojelu-

liiton Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -vapaaehtoistoiminta on yksi tapa auttaa 

kotoutumisessa ja kielen oppimisessa. Vapaaehtoiset saavat perehdytyskoulu-

tuksen ja heitä tuetaan tehtävässään muun muassa jatkokoulutuksin. (Manner-

heimin Lastensuojeluliitto. Tue työtämme. Tule vapaaehtoiseksi. Ystäväksi maa-

hanmuuttajaäidille 2017; Henkilökohtainen tiedontiedonanto Krista Sutinen 

19.4.2018.) 

 

Opinnäytetyönämme toteutimme jatkokoulutuksen Mannerheimin lastensuojelu-

liiton vapaaehtoisille Kuopiossa ja Joensuussa teemalla Kohtaamisia ja kommu-

nikaatiota. Opinnäytetyön tilaaja oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suo-

men piiri. Koulutuksen tavoitteena oli tarjota osallistujille uutta tietoa maahan-

muutosta ja monikulttuurisuudesta sekä konkreettisia keinoja kommunikointiin 

vapaaehtoistyön tueksi. Koulutuksessa annettiin aikaa myös yhdessä pohdiske-

luun sekä kokemusten jakamiseen.  

 

Koulutuksen kolme teemaa, kulttuurien välinen kohtaaminen, uskontodialogi ja 

selkokielisyys, olivat vapaaehtoisten toivomia. Koulutusteemat jaettiin opinnäyte-

työtiimin kesken ja kukin perehtyi kirjallisuuskatsauksen avulla aiheeseensa. 

Tässä opinnäytetyön raportissa esittelemme työmme teoreettisen viitekehyksen 
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sekä kuvaamme opinnäytetyönprosessin dokumentointiin ja arviointeihin perus-

tuen. Saavuttaaksemme kirkon työntekijän kelpoisuuden esittelemme opinnäyte-

työraportissa luvussa 10 kirkon vapaaehtoistyötä, työtä maahanmuuttajien pa-

rissa sekä pohdimme koulutusmateriaalin hyödyntämistä seurakuntatyössä. 

 

Koimme että opinnäytetyömme aihe oli ajankohtainen sekä työelämää ja kansa-

laistoimintaa hyödyttävä. Toimimme mielestämme myös Diakin arvojen mukai-

sesti opinnäytetyön tavoitteita asettaessa. Toivomme, että työmme kautta 

olemme onnistuneet edistämään muun muassa avointa vuorovaikutusta sekä 

osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.  
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2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO 

 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö, 

jonka tavoitteena on parantaa lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia (Mannerhei-

min Lastensuojeluliitto. Tietoa MLL:stä. Historia 2017). Liitto muodostuu keskus-

järjestöstä, kymmenestä piirijärjestöstä ja 548 paikallisyhdistyksestä, joissa oli 

vuoden 2017 lopussa 86183 jäsentä. Paikallisyhdistykset ja piirijärjestöt ovat kes-

kusjärjestön jäseniä. Keskusjärjestössä työskentelee noin viisikymmentä työnte-

kijää. Piirijärjestöllä on piiritoimisto, jossa työskentelee palkattua henkilökuntaa. 

Piirijärjestö on alueensa paikallisyhdistysten tuki ja alueellinen vaikuttaja, sillä pii-

rijärjestö kouluttaa, tukee ja ohjaa vapaaehtoisia sekä järjestää tapahtumia ja tar-

joaa palveluita lapsiperheille. Paikallisyhdistykset tarjoavat perheille osallistumi-

sen ja toiminnan mahdollisuuksia.  (Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Tietoa 

MLL:stä. Organisaatio 2018.)  

 

Opinnäytetyömme yhteistyökumppani on Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Järvi-Suomen piiri ry, joka toimii Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja 

Pohjois-Savon maakuntien alueella. Paikallisyhdistyksiä on 113 ja jäseniä noin 

13200. Piirin vapaaehtoiskeskukset sijaitsevat Mikkelissä, Jyväskylässä, Joen-

suussa ja Kuopiossa. Piirin keskeinen tehtävä on mahdollistaa vapaaehtoisvoi-

min toimivien paikallisyhdistysten toiminta tukemalla yhdistyksiä toiminnan toteut-

tamisessa sekä ohjaamalla, neuvomalla ja kouluttamalla vapaaehtoisia. Tästä 

vastaavat vapaaehtoiskeskuksissa työskentelevät eri toimialojen koordinaattorit. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri. Tietoa meistä; Henkilökoh-

tainen tiedontiedonanto Krista Sutinen 19.4.2018.) 

 

Lapsiystävällinen yhteiskunta on Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan 

tarkoitus. Vapaaehtoiset ovat isossa roolissa ja toiminta tukeutuu heihin vahvasti. 

Vaikka toimintaa on paljon lapsille ja perheille, niin vapaaehtoistyössä on huomi-

oitu myös muita ryhmiä, kuten ikäihmiset ja maahanmuuttajat. Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto tarjoaa koulutusta kaikkeen toimintaansa. Liitolla on sekä pit-

käaikaista sitoutumista vaativia vapaaehtoistöitä että lyhytaikaisia, kuten 
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muutaman tunnin mittaisia vapaaehtoistehtäviä. (Mannerheimin Lastensuojelu-

liitto. Tue työtämme. Tule vapaaehtoiseksi 2018.) 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toi-

mintaa, minkä kautta Suomeen muuttaneelle äidille etsitään Mannerheimin Las-

tensuojeluliiton kouluttama vapaaehtoinen ystävä. Ystäväksi pyritään löytämään 

henkilö, joka asuu lähellä maahanmuuttajaäitiä ja jolla on yhteisiä kiinnostuksen 

kohteita hänen kanssaan. Naiset tapaavat arkisissa ympäristöissä, joihin voi ot-

taa myös lapset mukaan. Toiminta tukee maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja 

tutustuttaa heidät suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä tukee kielen op-

pimisessa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin alueella toi-

minta on alkanut alkuvuodesta 2017, ja tällä hetkellä sitä on Mikkelissä, Joen-

suussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Iisalmessa ja Siilinjärvellä. (Mannerheimin 

Lastensuoleluliitto. Tue työtämme. Tule vapaaehtoiseksi. Ystäväksi maahan-

muuttajaäidille 2017; Henkilökohtainen tiedontiedonanto Krista Sutinen 

19.4.2018.) 
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3 VAPAAEHTOISTOIMINTA 

 

 

Vapaaehtoistoiminta on yleishyödyllistä toimintaa, johon tullaan vapaaehtoi-

sesti, jota tehdään omaehtoisesti ja tavallisen ihmisen taidoilla yksittäisten ihmis-

ten tai yhteisöjen hyväksi. Vapaaehtoistoiminnan kautta ihminen voi saada ar-

keensa mielekkyyttä ja merkitystä. Vapaaehtoisuus on siis itsestään antamista ja 

itselleen saamista. Vapaaehtoistoimintaa organisoi yleensä joku kolmannen sek-

torin toimija tai kirkko, mutta myös julkisella ja yksityisellä sektorilla järjeste-

tään vapaaehtoistoimintaa. (Kirkko Helsingissä 2014, 4; Nylund & Yeung 2005, 

14—15; Valliluoto 2014, 14—15.)  

 

Vapaaehtoistoiminnan yleisiä periaatteita ovat tasa-arvoisuus, vastavuoroisuus, 

palkattomuus, luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus, luotettavuus ja sitoutu-

minen toimintaan, suvaitsevaisuus ja puolueettomuus. Vapaaehtoistoiminnassa 

osapuolet ovat tasa-arvoisia, vaikka tulevatkin erilaisista lähtökohdista ja tuo-

vat vuorovaikutukseen omat panoksensa. Vapaaehtoinen kunnioittaa ja suvait-

see erilaisia ihmisiä ja heidän mielipiteitään sekä pyrkii toimimaan yhteistyössä 

ja puolueettomasti eri yhteistyötahojen kanssa. (Mannerheimin Lastensuojelulii-

ton Varsinais-Suomen piiri 2010, 11; Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2015, 

23; Valliluoto 2014, 12, 14.)   

 

Vapaaehtoistyötä tehdään vapaa-ajalla, eikä vapaaehtoinen odota palveluksis-

taan palkkaa, palveleminen itsessään on palkka. Toiminnasta aiheutuneita kuluja 

voidaan kyllä korvata. Vapaaehtoisen vastuulla on arvioida omat voimavaransa, 

jotta hän pystyy toimimaan lupaamallaan tavalla. Hänellä on oikeus määritellä, 

kuinka pitkäksi aikaa sitoutuu toimintaan. Vapaaehtoisella on myös oikeus kou-

lutukseen ja perehdytykseen ennen toiminnan aloittamista sekä ohjaukseen ja 

tukeen toimintaan osallistumisen aikana. (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Var-

sinais-Suomen piiri 2010, 18; Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2015, 6—8; 

Valliluoto 2014, 12, 14.)   

 

Koulutus on merkittävä osa vapaaehtoistoimintaa. Sen avulla voidaan varmistua 

siitä, että tehtävä on vapaaehtoiselle sopiva, lisätä motivaatiota ja sitoutumista 
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toimintaan sekä palkita toimijoita. Samalla kun ympäristön toiveet ja odotukset 

vapaaehtoistyölle ovat kasvaneet, ovat kasvaneet myös vapaaehtoistoimijoiden 

odotukset ja toiveet vapaaehtoistyön koordinointia, johtamista ja ohjausta koh-

taan. Koulutusta tehtäviin kaivataan aiempaa enemmän. (Reinman 2014.) Va-

paaehtoistyötä tehdessä herää myös uusia kysymyksiä, joten jatkokoulutukselle-

kin on tarvetta. Jatkokoulutus voi myös tarjota väylän uusiin tehtäviin järjestössä. 

Osallistavat koulutukset tarjoavat mahdollisuuden sosiaalisten verkostojen vah-

vistamiseen, vertaistukeen ja mentorointiin. Pidempään toiminnassa mukana ol-

leiden kokemuksia voidaan hyödyntää myös toiminnan kehittämisessä. (Pessi & 

Oravasaari 2010, 106—112.) 

 

Suomalaisten osallistumista vapaaehtoistoimintaan on kartoitettu Kirkkohallituk-

sen, Kansalaisareenan ja Opintokeskus Siviksen keväällä 2018 teettämällä tutki-

muksella.  Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimus on aiemmin toteu-

tettu samalla menetelmällä vuosina 2010 ja 2015. Tutkimuksen tuloksista käy 

ilmi, että vapaaehtoistyöhön osallistuu aiempaa suurempi joukko ihmisiä. Väes-

töstä jopa 40 % tekee vapaaehtoistyötä, vastaava luku vuonna 2015 oli 33 %. 

Nuorten osuus vapaaehtoistyöntekijöiden joukossa on kasvanut, eläkeläisten ja 

miesten osuus vähentynyt. Henkilön vapaaehtoistyöhön käyttämä aika oli vuonna 

2018 keskimäärin 15 tuntia, vuonna 2015 keskimäärin 18 tuntia neljän viikon ai-

kana. Tehtävä vapaaehtoistyö on luonteeltaan pääosin pitkäkestoista, toistuvaa 

ja organisoitua. Eniten vapaaehtoistyötä tehdään lasten ja nuorten, liikunnan ja 

urheilun sekä senioreiden ja ikäihmisten parissa. Auttaminen, talkootyö, neu-

vonta ja ystävätoiminta olivat yleisimpiä vapaaehtoistehtäviä. Tärkeimmät syyt 

vapaaehtoistoimintaan osallistumattomuudelle olivat ajan puute ja se, että ei pyy-

detä osallistumaan. Yli puolet niistä, jotka eivät olleet osallistuneet vapaaehtois-

toimintaan, olisivat tutkimuksen mukaan halukkaita osallistumaan, jos heitä pyy-

dettäisiin. (Rahkonen 2018; Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Plus. Seura-

kuntaelämä. Vapaaehtoistoiminta. Tutkimuksia vapaaehtoistoiminnasta 2019.) 

 

Vapaaehtoistoiminta lisää ihmisten hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia ja 

kasvattaa keskinäistä luottamusta (Kansalaisareena 2016). Toiminnassa opitaan 

kansalaistaitoja ja vastavuoroisuuteen liittyviä normeja ja asenteita. Vapaaehtois-

toiminta kasvattaa sosiaalista pääomaa, sillä aktiivisilla toimijoilla on laaja 
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sosiaalinen verkosto, josta koituu hyötyä paitsi heille itselleen myös yhteisölle ja 

yhteiskunnalle. (Kaunismaa 2000, 119—120.) Yhdistykset puolestaan kokoavat 

sosiaalista pääomaa, kun ihmiset osallistuvat niiden toimintaan (Siisiäinen 2000, 

145). Yhdistystoimintaan osallistuminen on myös yhteiskunnallisiin asioihin vai-

kuttamista. Kun eri sektoreilta tulevat toimijat kohtaavat, syntyy tulevaisuuden 

kannalta merkittäviä innovaatioita. (Kansalaisareena 2016.)  
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4 KOTOUTUMINEN 

 

 

4.1 Vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen 

 

Eri kulttuurien väliset kohtaamiset kuuluvat nykyään osaksi arkea niin Suomessa 

kuin muuallakin maailmassa. Maailman muuttuessa myös käsityksemme kulttuu-

rista joutuu muuttumaan, koska olemme kosketuksissa useamman kuin yhden 

kulttuurin kanssa. Jos verrataan aikaisempaan, kulttuurien välisen kohtaamisen 

määrä on kasvanut ja myös muutokset ovat nopeampia kuin ennen. Syyt liikku-

miseen eri maiden välillä vaihtelevat ja niitä voivat olla esimerkiksi opiskelu, tu-

rismi, työt, erilaiset katastrofit ja sodat. (Korhonen & Puukari 2013, 46.) 

 

Kulttuurien moninaisuus yhteiskunnassa ja esimerkiksi työpaikoilla edellyttää ih-

misiltä suurempaa ymmärrystä prosesseista, joita kuuluu kulttuuriin sopeutumi-

seen. Uuden tilanteen ja sopeutumisen yhteydessä ihmiset voivat kokea oman 

kulttuuri-identiteettinsä häviämiseen liittyviä tunteita, mutta myös mahdollisuuden 

oppia uutta ja lisätä omaa itsetuntemustaan. Monenlaisia kysymyksiä voi tulla 

mieleen kulttuurien välisissä kohtaamisissa ja niiden kautta myös voi tavata eri-

laisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kohtaamisissa parhaimmillaan ihmiset 

voivat oppia toinen toiseltaan. (Korhonen & Puukari 2013, 46.) Myös palvelujär-

jestelmän kehittäminen syrjimistä ja rasismia ehkäisevien työtapojen osalta on 

tärkeää moninaistuneen kansalaissuomalaisuuden myötä, jotta ihmiset kokisivat 

paremmin olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa (Hiitola, Anis & Turtiainen 

2018, 235). 

 

Ihmisestä voi tulla maahanmuuttaja monista eri syistä. Suomeen suuntautuva 

maahanmuutto perustuu eniten perhesyihin, työhön tai opiskeluun (Hiitola, Anis 

& Turtiainen 2018, 7). Se, miten ihminen päätyy maahanmuuttajaksi vaikuttaa 

siihen, muokkautuuko tapahtumasta positiivinen vai negatiivinen. Siihen vaikut-

tavat myös omat henkilön omat toiveet ja odotukset, yksilölliset piirteet sekä ikä. 

Muuttopäätöksen on voinut tehdä henkilön puolesta myös joku muu, ja tällä asi-

alla voi olla vaikutusta uutta kotimaata kohtaan olevaan asennoitumiseen. (Schu-

bert 2013, 63.) 
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Yhteistä muuttajilla on kokemus muutosta aiheutuvasta stressistä. Sitä voi ai-

heuttaa esimerkiksi se, että joutuu hyvästelemään useat eri ihmiset ja tuttu ym-

päristö omassa kotimaassaan, omassa arjessa vahvasti kuuluvat asiat ja oman 

yhteisön käyttämät toimintamallit ja myös elämänarvot voivat muuttua ympäristön 

muuttumisen yhteydessä. Vieraaseen kulttuuriin tuleminen maahanmuuton jäl-

keen ja kokemus siitä, että valtaväestö ei jaakaan samoja arkeen sidottuja tapoja, 

sääntöjä eikä arvoja aiheuttaa myös stressiä. (Schubert 2013, 63.) 

 

Arjessa toimiessa voi huomata kulttuurien välisiä eroavaisuuksia esimerkiksi ruo-

kailuun liittyen. Ruuan hankkiminen, ruokailuajat tai se mitä syödään voivat poi-

keta totutusta. Vaikka kyse on arkeen kuuluvista asioista, niin siitä huolimatta 

uudet, erilaiset toimintamallit voivat rasittaa maahanmuuttajaa henkisesti. Vuoro-

vaikutustilanteet voivat myös stressata, koska silloin kommunikaatiossa käyte-

tään uuden maan kieltä tai toista vierasta kieltä yhteisenä asiointikielenä. Vaikka 

ihminen omaisikin hyvän kielitaidon, niin silti vieraan kielen käyttö haastaa. Kun 

henkilö muuttaa Suomeen, useimmiten alkuvaiheen kielitaito on useamman 

muuttajan kohdalla heikko tai olematon. Joskus eri kulttuurien edustajien väliseen 

viestintää voi vaikeuttaa erot kehollisen viestinnän tavoissa. Onkin huomioitava 

että, jos kommunikaation apuna käytetään kehonkielen, asentojen, käsien liikkei-

den sekä katseiden avulla ilmaistavia tunteita, myös näihin voi liittyä kulttuurien 

välisiä eroavaisuuksia. (Schubert 2013, 64.) 

 

Turvallisuuden tunne auttaa rentoutumaan ja sen myötä ihmisen kuormittunei-

suus ja negatiivisen stressin määrä vähenee. Ihmisen voi olla tällöin helpompi 

keskittyä opiskeluihin tai suunnitella muita tavoitteitaan elämässä. Niitä voivat olla 

uuden maan kokeminen tuttuna ja turvallisena sekä sinne asettuminen. Tämän 

tavoitteen toteutumiseen puolestaan auttaa toimimaan ja asioimaan oppiminen 

uudessa asuinmaassaan. Maahanmuuton alkuvaiheen haasteiden hallintaan 

saamisessa on suuria eroja ihmisten välillä ja siihen voivat vaikuttaa muun mu-

assa yksilölliset eroavaisuudet, sosioekonomiset- ja psykososiaaliset asiat. 

(Schubert 2013, 64.) 
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Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) määrittelee kotoutumisen tavoitteena ole-

van maahanmuuttajan kokemuksen siitä, että hän on täysivaltainen jäsen yhteis-

kunnassamme ja hänellä on uudessa kotimaassaan tarvittavat tiedot ja taidot. 

Osallisuudeksi ja osallisena olemiseksi THL määrittelee jokaisen oikeuden ter-

veyteen, työhön, koulutukseen, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. 

Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua itseään koskeviin asioihin 

ja yhteiskunnan kehitykseen. Kotouttaminen puolestaan tarkoittaa toimenpiteitä 

viranomaisten taholta, joilla edistetään yksilön kotouttamista erilaisin keinoin ku-

ten terveyden, hyvinvoinnin, koulutuksen ja työllisyyden lisäämisen avulla. (Ter-

veyden ja Hyvinvoinninlaitos. Maahanmuuttoja kulttuurinen moninaisuus. Kotou-

tuminen ja osallisuus 2019.)  

 

Kotoutumisen prosessissa on monta ulottuvuutta ja se sisältää uusiin asioihin ja 

toimintamalleihin tutustumista, mutta samalla myös vanhaa ja tuttua joutuu jättä-

mään taakseen. Maahanmuuttajan hyvinvointiin on vaikutusta myös sillä, kuinka 

hyvin henkilö löytää tasapainon oman ja uuden kulttuurin välissä. (Schubert 

2013, 64.)  

 

Maahanmuuttajalla nähdään olevan myös itsellään aktiivinen rooli suhteessa ko-

toutumiseensa, joten sen voisi kuvata kaksisuuntaisena prosessina missä mo-

lemmat osapuolet ovat muutoksessa ja myös yhteiskunta muovaantuu monimuo-

toistuvan väestön vaikutuksesta. Yhteiskunnan tulisi tarjota maahanmuuttajalle 

kotoutumisen ja osallistumisen mahdollisuuksia, mutta kotoutumiseen vaikuttaa 

myös henkilön oma sitoutuneisuus ja motivoitunut asenne. Maahanmuuttajalta 

vastaanottavassa yhteiskunnassa nähdään oikeutena odottaa aktiivista osallistu-

mista oman kotoutumisensa edistämisessä ja molempien osapuolten välistä vuo-

ropuhelua rakentavassa hengessä olisi hyvä edistää. Kotoutumisen prosessissa 

molemmilla osapuolilla on siis sekä oikeuksia että velvollisuuksia. (Työ- ja elin-

keinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Kotoutumisen kaksisuuntai-

suus.)  

 

THL määrittelee sosiaalisen pääoman siten, että se kuvaa ihmisten tai ryhmien 

välillä olevia sosiaalisia suhteita, sosiaalisia verkostoja ja niissä kehittyvää luot-

tamusta ja vastavuoroisuutta. Sosiaalinen pääoma vaikuttaa myös terveyteen. 
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Ihmiset, jotka aktiivisesti osallistuvat erilaisiin sosiaalisiin toimintoihin ja luottavat 

toisiin ihmisiin, kokevat olevansa terveempiä kuin ne, joiden sosiaalinen osallis-

tuminen ja luottamus muihin on pienempi. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2019.)   

 

Käsitteenä sosiaalinen pääoma on tullut sosiaalinen tuki -käsitteen rinnalle Suo-

messa 2000-luvun alussa. Sen kerrotaan rakentuvan yhteisöllisyydestä, luotta-

muksesta ja arvoista sekä normeista. Toimijat ja verkostot työskentelevät yhteis-

ten päämäärien eteen ja yhteistyön kautta on saatavilla myös tukea toisiltaan. 

Sosiaalisen pääoman lisäksi myös käsite inhimillinen pääoma kuvaa puolestaan 

yksilön toimintakykyä. Sitä mitataan esimerkiksi koulutuksella, mutta myös luo-

vuus, yhteistyötaidot ja henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat siihen. (Laurinen 

2016, 154.) 

 

Laurinen (2016, 154) esittelee Pulkkisen (2002) luoman käsitteen lapsen sosiaa-

linen pääoma. Sen mukaan lapsi itse ei omaa sellaista pääomaa, vaan saa sitä 

kasvatusyhteisönsä perintönä tai lahjana. Siihen vaikuttavat kasvuympäristön ar-

vomaailma sekä säännöt, luottamus ja yhteisön antama tuki. Sosiaalisella alku-

pääomalla on vaikutuksia sosiaalisen pääoman muotoutumiseen. Sosiaalisen 

tuen saaminen ei aina mahdollistu riippuen erilaisista tekijöistä sosiaalisissa ver-

kostoissa. Syitä voivat olla esimerkiksi liika kontrollointi tai tiiviys verkostoissa. 

Että saisi sosiaalista tukea, yksilön tulisi kokea saavansa rakkautta ja huolenpitoa 

ja kokemus siitä, että hän on arvokas. Myös yhteisöjen arvoilla verkostoissa on 

vaikutuksensa sosiaalisen pääoman tärkeäksi muodostumisessa yksilötasolla.  

 

Vaikka kotoutumista edistetään ja tuetaan erilaisten toimenpiteiden sekä palve-

luiden kautta, niin ajatellaan, että kotoutuminen kuitenkin tapahtuu vuorovaiku-

tuksessa kantaväestön ja suomalaisen yhteiskunnan kanssa. Näitä paikkoja ovat 

muun muassa arkipäivän erilaiset tilanteet lähiyhteisöissä kuten päiväkodeissa, 

kouluissa, harrastustoiminnassa ja työpaikoilla. (Työ- ja elinkeinoministeriön ko-

touttamisen osaamiskeskus. Kotoutumisen kaksisuuntaisuus.) Ystävyyssuhtei-

den luominen valtaväestöön kuuluvien kanssa on myös nähty vaikuttavan posi-

tiivisesti sopeutumiseen (Schubert 2013, 65).  
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4.2 Vanhemmuus uudessa maassa 

 

Kulttuurien erilaiset toimintatavat, uskomukset ja perinteet muovaavat myös van-

hemmuutta. Hoivakäytänteet voivat vaihdella ympäri maailman ja jokaisessa kult-

tuurissa hoitoon vaikuttavat myös ne seikat, että mitkä nähdään hyvänä vanhem-

muutena tai mitä saatetaan toivoa lapsen kehitykseltä. Kulttuurit muuttuvat ja ne 

eivät myöskään ole yhtenäisiä maarajojen sisäpuolella vaikuttavia kokonaisuuk-

sia ja myös politiikalla ja yhteiskunnan rakenteilla on merkitystä. Kulttuurin lisäksi 

vanhemmuuteen ja toimintaan vaikuttavat ihmisten persoonallisuus, elämänti-

lanne, aikaisemmat elämänkokemukset. (Kuittinen & Isosävi 2013, 78.)  

 

Miesten ja naisten kotoutumisessa voi olla erilaisia tarpeita. Esimerkiksi, jos mies-

ten kanssa lähtökohtana on työn tai koulutuksen etsiminen, niin naiset voivat kai-

vata päätöksentekoon rohkaisemista. Somaliliiton kotoutumishankkeessa havait-

tiin helposti avun ulkopuolelle jäävä ryhmä, joka oli kotona olevat äidit. Koulutus-

taso ja kielitaito myös somalinaisilla oli miehiin verrattuna alhaisempi. Lastenhoi-

toon ja kotitöihin liittyvät tehtävät veivät naisten aikaa ja tämä voi olla myös es-

teenä vaikkapa erilaisille kursseille osallistumiselle. Monikulttuurijärjestöjen yh-

teistyöverkosto Monihelin hankkeissa kautta tuli ymmärrystä, että lastenhoitoon 

liittyvän vastuun jakautuminen tasaisemmin vanhempien välillä on yksi merkit-

tävä asia kotoutumisessa. Maahanmuuttajien omassa kulttuurissa voi olla totuttu 

perinteisempään sukupuolijakoon. (Työ- ja Elinkeinoministeriö 2018, 13.) 

 

Lapset omaksuvat useimmiten uuden kielen nopeammin, mutta vanhempien kie-

len oppiminen olisi tärkeää esimerkiksi sen takia, että perheen sisälle ei syntyisi 

tästä syystä ristiriitoja tai vinouttaisi perheen vastuuasetelmaa. Lapselle voi pa-

remman kielitaidon myötä tulla myös liikaa vastuuta kannettavaksi ja mikäli van-

hemmalla on mielenterveysongelmia, se kasvattaa lapsen vastuuta lisää. (Schu-

bert 2013, 71.) Vanhempien olisi hyvä myös tietää lastensa arkielämän tapahtu-

mista eri ympäristöissä niin päiväkodissa kuin koulussakin sekä myös vapaa-

ajalla. Kielen oppiminen vanhemmilla on myös siitä syystä keskeistä, että heillä 

olisi parempi ymmärtämys suomalaisen yhteiskunnan tapahtumista ja myös kie-

litaidon kautta he ymmärtäisivät niitä asioita, joista lapset tai nuoret saattavat 
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puhua. Vanhemman oman tilanteen ollessa epävarma sekä vaikea, olisi hyvä 

kuitenkin olla kiinnostunut lastensa elämästä ja mikäli tähän ei ole voimavaroja 

tai keinoja, niin apua tulisi hakea esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa toimivilta 

tahoilta. (Lastenmielenterveystalo.fi. Perhettä kuormittavat tapahtumat. Vanhem-

muus uudessa kotimaassa.) 
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 5 USKONNON HUOMIOIMINEN VAPAAEHTOISTYÖSSÄ 

 

 

5.1 Maahanmuuttajien uskonnollisuus 

 

Maahanmuuttajista vain harva on rekisteröitynyt johonkin uskonnolliseen yhdys-

kuntaan, joten heidän uskonnollisuudestaan voidaan esittää vain arvioita. Suo-

men Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 Suomessa asuvista ulkomailla syn-

tyneistä henkilöistä 72 % ei kuulunut mihinkään Suomessa rekisteröityyn uskon-

nolliseen yhdyskuntaan (Suomen Tilastokeskus. Väestö. Väestörakenne). 

Vaikka valtaosa maahanmuuttajista ei ole minkään uskonnollisen yhdyskunnan 

jäsen, se ei tarkoita, etteivätkö he olisi uskonnollisia. Monelle muslimille esimer-

kiksi uskonnon harjoittaminen on erottamaton osa arkea, eikä sen harjoitta-

miseksi tarvitse kuulua mihinkään yhdistykseen. (Pauha 2017.) Siirtolaisuusins-

tituutin johtaja Tuomas Martikainen on vuonna 2011 tehnyt arvion maahanmuut-

tajien uskonnollisesta jakaumasta perustuen syntymämaata koskeviin tilastoihin 

ja Suomen Tilastokeskuksen tilastoihin vuosilta 1990—2009. Hän arvioi tuolloin, 

että maahanmuuttajista kristittyjä on noin 53—61 %, muslimeja 17—19 % ja us-

konnottomia 11—21 %. Myös juutalaisilla, buddhalaisilla, hinduilla ja sikheillä on 

järjestäytynyttä toimintaa Suomessa. (Pyykkönen & Martikainen 2013, 294—297; 

Timonen 2014, 6.) Vuonna 2015 Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa, 

joista valtaosa oli kotoisin muslimienemmistöisistä maista. Heistä vajaa 10000 

sai turvapaikan vuoden 2016 loppuun mennessä. Nykyisin Suomessa arvioidaan 

olevan noin 70 000 muslimia. (Pauha 2017.) 

 

Eri maissa tehdyissä tutkimuksissa uskonnon harjoittamisen on todettu vähe-

nevän välittömästi maahanmuuton yhteydessä. Ajan myötä uskonnon harjoit-

tamisen aste lähenee uuden kotimaan keskitasoa. Maahanmuuttajien uskon-

nollisuus joko lisääntyy tai vähenee, riippuen siitä muuttavatko he kotimaataan 

uskonnollisempaan vai vähemmän uskonnolliseen maahan. Poiketen tästä, 

Suomeen saapuneiden muslimien uskonnollisuuden on todettu säilyvän en-

nallaan, jopa vahvistuvan. Tämä johtunee ennakkoluuloista ja torjunnasta, jota 

muslimit Suomessa kohtaavat. Kansainvälisten asennetutkimusten mukaan 

suomalaiset suhtautuvat islamiin poikkeuksellisen kielteisesti. Kun 
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maahanmuuttajaryhmä kohtaa uskonnollista syrjintää uudessa kotimaassaan, 

hyväksyntää haetaan omasta uskonyhteisöstä, jolloin uskonnollinen identi-

teetti vahvistuu. (Pauha 2017.) 

 

 

5.2 Uskontolukutaito 

 

Uskonnot ja katsomukset vastaavat perimmäisiin kysymyksiin maailmasta ja ih-

misyydestä kukin tavallaan. Uskonnollisuus tai pyrkimys yhteen totuuteen on 

yleisinhimillinen piirre. Jokaisella ihmisellä on enemmän tai vähemmän tiedos-

tettu ja jäsennetty katsomus, uskonnollinen tai ei-uskonnollinen tapa ymmärtää 

maailmaa. (FOKUS ry. Yhteisymmärrysviikko. Uskontodialogista; Suomen evan-

kelis-luterilainen kirkko. Maailmalla. Uskontodialogi.) Yhä moninaisemmassa yh-

teiskunnassa uskontojen ja katsomusten tunnistamisesta ja ymmärtämisestä on 

tullut tarpeellinen kansalaistaito. Vaikka iso osa uskonnollisuutta koetaankin kuu-

luvaksi yksityisyyden piiriin, on se myös osa yhteisöjen elämää ja julkisuutta. 

Maailmassa, jossa eri katsomukset kohtaavat, on hyvä olla selvillä omasta kat-

somuksestaan ja siitä, mihin sijoittuu moninaisten katsomusten kentällä. Kun 

oma näkemys on selvillä ja tietää, mitä itse ajattelee ja miksi näin ajattelee, on 

mahdollista olla avoin ja kiinnostunut toisesta ja kunnioittaa toista. Voi pohtia sitä, 

miten oma tai toisen katsomus vaikuttaa arkeen ja toimintaan. (Komulainen & 

Vähäkangas 2009, 9—11; Kähkönen 2015, 59.)  

 

Uskontolukutaidolla tarkoitetaan käytännössä riittävää yleistietoutta uskonnoista 

ja katsomuksista ja niiden ilmenemisestä, jotta ne voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa 

osaksi julkisuutta. Uskonnoista voidaan puhua ja tietoa jakaa ilman, että se olisi 

uskonnollista puhetta. Kunnioittava asenne, halu ja kyky torjua erilaisuuteen liit-

tyvät vääränlaiset yleistykset ja ennakkoluulot sekä halu rakentaa suhteita ja 

tehdä yhteistyötä erilaisista katsomuksista huolimatta ovat myös osa uskontolu-

kutaitoa. Ne ovat myös valmiuksia, joita tarvitaan uskontodialogissa. (Kähkönen 

2015, 59.)  

 

Pyrkimys uskonnolliseen ja katsomukselliseen neutraaliuteen tai kulttuurisensitii-

visyyteen ei mahdollista moniarvoisuutta, vaan voi jopa lisätä jännitteitä, 
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epäluuloa ja suvaitsemattomuutta, kun osa ihmisen identiteetistä jää huomioi-

matta ja ymmärtämättä. Silloin kun uskonnonvastaisuus lisääntyy, tarvitaan kes-

kustelua näkökulmien avartamiseksi ja tiedon lisäämiseksi. (Kähkönen 2015, 59; 

Suomen Lähetysseura. Materiaalit. Uskontodialogi-materiaali. Uskontodialogi-

esitys.)  

 

 

5.3 Uskontodialogi 

 

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n määritelmän mukaan us-

kontodialogi on menetelmä, jonka tarkoituksena on haastaa ihmisten tietämättö-

myys ja ennakkoluuloisuus toisista uskonnoista ja uskontojen edustajista. Käy-

tännössä uskontodialogilla tarkoitetaan yleensä eri uskonnoista tulevien henkilöi-

den välisissä kohtaamisissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, niin keskusteluja kuin 

yhteistyötäkin. Katsomusdialogi-käsite huomioi myös ei-uskovat, jotka osallistu-

vat vuoropuheluun omasta elämänkatsomusfilosofiastaan käsin. (FOKUS ry. 

Kulttuurifoorumi. Kasvatus; Rautionmaa 2010, 9; Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko. Maailmalla. Uskontodialogi.) Uskontodialogin käymiseen tarvitaan sekä 

uskontolukutaitoa että dialogitaitoja. Näitä taitoja voidaan tietoisesti kehittää. 

 

Heidi Rautionmaa (2010, 11—12) esittelee artikkelissaan useiden dialogitoimijoi-

den teorioita uskontodialogista. Rautionmaan mukaan brittiläinen teologi ja kirjai-

lija Alan Race (2001) tarkastelee dialogia henkilökohtaisista kohtaamisista käsin. 

Hänen mukaansa dialogi on keino saavuttaa uudenlaista ajattelua. Race kuvaa 

ajattelun muuttumista dialogiruudukolla (TAULUKKO 1) kolmen erilaisen dialogi-

tavan kautta. 

 

TAULUKKO 1. Dialogiruudukko 

DIALOGIN TAPA DIALOGIN TAVOITE DIALOGIN SAAVUTUS 

Tiedon vaihtaminen Ymmärtäminen Uuden löytäminen 

Keskustelu Suvaitseminen Ymmärtäminen 

Vuorovaikutteisuus Yhteys Muuttuminen 
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Ensimmäinen dialogin tapa on tiedonvaihto, jonka tavoitteena on lisätä ymmär-

rystä ja saavuttaa jotakin uutta, esimerkiksi oikaista väärinkäsityksiä. Toinen dia-

login tapa on keskustelu, jossa voidaan todeta eroja ja yhtäläisyyksiä ja pyritään 

suvaitsevaisuuteen. Keskustelun kautta voidaan saavuttaa yhteisymmärrys. Kol-

mas tapa käydä dialogia on vuorovaikutteisuus, jolla pyritään saavuttamaan yh-

teys keskustelijoiden välillä. Tällaisella dialogilla voidaan saavuttaa ajattelun 

muuttumista. Dialogi on yhdessä ajattelemisen prosessi, jonka avulla keskuste-

lukumppanit oppivat toisistaan, toistensa kanssa ja toistensa kautta.  

 

Anuleena Kimanen (2015) on työryhmineen laatinut Askelia katsomusdialogiin –

opetusaineiston. Aineisto sisältää Heinz Streibin ja Mohammed Abu-Nimerin tut-

kimuksiin perustuen laaditut askeleet, joiden avulla uskontodialogitaitoja voi ke-

hittää. Vaiheita, joissa kuvataan keskustelijassa syntyvää reaktiota vieraaseen 

katsomukseen, on kuusi. Ensimmäisessä vaiheessa vieras katsomus saatetaan 

kokonaan kieltää. Askel eteenpäin on kiinnostuksen herääminen asiaa kohtaan.  

Jos toisen katsomus koetaan uhkana, reaktio on torjunta. Kuuntelemalla toista 

löydetään ihminen asian takaa. Kolmannessa vaiheessa katsomukset nähdään 

samanlaisena, eroja vähätellään. Tällöin on tietoisesti pyrittävä havaitsemaan 

eroja niin katsomusten välillä kuin niiden sisälläkin, jolloin voidaan saavuttaa hy-

väksynnän ja ymmärtämisen taso. Seuraava askel on arvioida katsomusten tasa-

arvoa ja näkyvyyttä sekä oppia nauttimaan yhdessäolosta, jolloin päästään mu-

kautumisen tasolle, jossa voidaan toimia toisten katsomusten näkyvyyden ja 

tasa-arvon edistämiseksi. Rakentavan kriittisyyden taso saavutetaan, kun opi-

taan puhumaan myös vaikeista asioista ja ongelmia voidaan käsitellä yksilöä, yh-

teisöä tai katsomusta leimaamatta. (Kimanen 2015, 4.) 

 

 

5.4 Uskontodialogin muodot 

 

Uskontodialogi on monimuotoinen ilmiö. Osa vuoropuheluista on järjestettyjä, 

jopa virallisia, osa spontaaneja kohtaamisia. Osassa jaetaan tietoa tai keskustel-

laan käytännön asioista ja keskitytään toimintaan, osa liittyy hengellisyyteen ja 

uskonnon harjoittamiseen. Joskus vuoropuhelussa voi olla kyse enemmän 
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kulttuurisista kuin teologisista asioista. (FOKUS ry. Uskonto- ja katsomusdialo-

gista. Dialogin lähtökohdista ja tavoitteista; Rautionmaa 2010, 10.) 

 

Uskontodialogi voidaan jakaa eri muotoihin riippuen siitä, millä tasolla ja miten 

sitä käydään. Vatikaanin Paavillisen uskontojenvälisen vuoropuhelun neuvoston 

(Vatican Pontifical Council for Interreligious Dialogue, PCID) julkaisussa Dialogue 

and Proclamation (1991) erotetaan tosistaan elämän dialogi, toiminnan dialogi, 

teologinen dialogi ja uskonnollisen kokemuksen dialogi. Elämän dialogi on arjen 

kanssakäymistä lähimmäisenrakkauden hengessä, toiminnan dialogi yhteistyötä 

yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi. Teologista dialogia käydään asiantuntijatasolla 

ja uskonnollisen kokemuksen dialogissa keskustelijat jakavat kokemuksia 

omasta hengellisestä elämästään. (Anton 2016.) Intialainen teologi ja uskonto-

dialogiasiantuntija Stanley J. Samartha nimeää nämä arjen, toiminnan, asiantun-

tijoiden ja kokemuksen vuoropuheluiksi (FOKUS ry. Uskonto- ja katsomusdialo-

gista. Dialogin lähtökohdista ja tavoitteista). 

 

Rautionmaan (2010, 9—10) artikkelissa kuvataan erilaisia tapoja jäsentää uskon-

todialogia. Yksinkertaisimmillaan uskontojen väliset vuoropuhelut voidaan jakaa 

käytännölliseen, henkiseen ja kognitiiviseen tapaan. Käytännöllinen tapa on arjen 

kanssakäymistä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Toimiessaan yhdessä 

ihmiset tutustuvat ja ystävystyvät, mikä mahdollistaa myös syvemmän dialogin 

syntymisen. Henkisen vuoropuhelun avulla keskustelijat pyrkivät syventämään 

tai rikastuttamaan omaa hengellistä elämäänsä tutustumalla toistensa kokemuk-

siin ja uskontulkintoihin. Kun eri uskontojen edustajat keskustelevat akateemi-

sesti opillisista kysymyksistä tai tavoista olla vuorovaikutuksessa keskenään, on 

kyse kognitiivisesta tavasta käydä uskontodialogia. 

 

 

5.5 Käytännöllisen uskontodialogin tavoitteet ja periaatteet 

 

Uskontodialogi edistää erilaisuuden sietämistä ja arjen sujumista lisäämällä ym-

märrystä eri uskonnoista ja kulttuureista tulevien ihmisten välillä. Tavoitteena ei 

ole saavuttaa yksimielisyyttä tai muutosta toisen ajattelussa, vaan oppia ymmär-

tämään toista ja pyrkiä asettumaan hänen asemaansa. Toista voi ymmärtää, 
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vaikka ei hyväksyisikään hänen näkemyksiään omikseen. Arjen kohtaamisissa 

jokainen käy keskustelua omasta katsomuksestaan ja kokemuksistaan käsin ja 

edustaa siinä itseään, ei koko ideologiaa. Keskustelua käydään tasavertaisina, 

toisen näkemyksiä kuunnellen, arvostaen ja kunnioittaen. Jokaisella on oikeus 

määrittää keskustelussa itse itsensä ja sijoittumisensa katsomusten kenttään. 

Osapuolet peilaavat itseään suhteessa toisiin ja toisia suhteessa itseensä. Näin 

myös oma identiteetti ja maailmankatsomus voi selkiytyä tai jäsentyä uudelleen. 

(Hukari 2010, 135; Mikkola 2010, 20—21; Riitaoja 2010, 26.) 

 

Yksilöiden väliset kohtaamiset ovat aina sidoksissa yhteisössä ja yhteiskunnassa 

vallitseviin olosuhteisiin. Jännitteitä eri taustoista tulevien ihmisryhmien välille 

syntyy valta-asetelmista, ennakkoluuloista, jopa pyrkimyksestä uskonnolliseen 

neutraaliuteen. Luottamuksellisissa suhteissa ongelmistakin on mahdollista kes-

kustella. Tavoitteena on tunnistaa vallitseva epäoikeudenmukaisuus sekä pyrkiä 

yhdessä toimien vaikuttamaan sen syihin. Toimimalla yhdessä tiedon, ymmärryk-

sen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi voidaan edistää yh-

teiskuntarauhaa ja ehkäistä radikalisoitumista. (Riitaoja 2010, 24—26; Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko. Maailmalla. Uskontodialogi.)  

 

Jokaiseen uskontoon ja katsomukseen kuuluu hyvän tekemisen ihanne, eettiset 

periaatteet, jotka ovat myös yleisinhimillisiä. Tältä pohjalta eri katsomusperin-

teistä tulevat ihmiset voivat toimia yhdessä muun muassa humanitaaristen tai 

ympäristönsuojeluun tai omaan elinpiiriin liittyvien hankkeiden parissa ja oppia 

samalla toisistaan. Jokaisesta uskonnosta ja humanismista löytyy ajatus siitä, 

että toisia on kohdeltava niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan. (Hiltunen 2010, 

110; Rentola 2010, 89—99; Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Maailmalla. 

Uskontodialogi.) Katsomus ei määritä ihmistä, vaan on osa häntä. Millainen osa, 

sekin on yksilöllistä. Halu ystävyyteen ja yhdessä elämiseen, kuuntelemiseen ja 

vastavuoroiseen vuoropuheluun ovat sujuvan arjen perusta. Yhteisön tasolla 

päämääränä voisi olla yhteisten asioiden hoitaminen järkevällä tavalla yksilölli-

syys huomioiden. 
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6 SELKOKIELISYYS JA KOMMUNIKAATION TUKEMINEN 

 

 

6.1 Selkokielen tarve 

 

Selkokieli on kielen muoto, jossa sisältö ja rakenne on muutettu ymmärrettäväm-

mäksi ja luettavammaksi. Suomen kielellä on kolme muotoa, jotka ovat yleiskieli, 

selkokieli ja erikoiskieli. Yleiskieli on yleisesti käytettyä ja hyväksyttyä kieltä, jossa 

vaikeampia käsitteitä selitetään. Erikoiskieli on jonkin asiantuntijaryhmän käyttä-

mää sanastoa, jota osaa käyttää vain asiaan perehtynyt henkilö. (Selkokeskus. 

Selkokieli. Määritelmä.) 

 

Selkokielellä on Suomessa kolme tasoa, jotka ovat helppo selkokieli, perussel-

kokieli ja vaativa selkokieli (Papunet. Selkokieli puheessa ja tekstissä). Selko-

kieltä voi käyttää kaikenlaisissa tilanteissa, joissa on tärkeää saada henkilöt ym-

märtämään toisiaan. Ihmisillä on oikeus tietoon, joten on tärkeää saada tietoa 

ymmärrettävämmässä muodossa. (Selkokeskus. Selkokieli.) 

 

Suomessa selkokieltä on kehitetty 1980-luvulta lähtien. Kehitysvammaiset ihmi-

set olivat ensimmäinen kohderyhmä, sillä heille haluttiin mahdollistaa kirjallisuu-

den käyttö. 1990-luvulla aineistoja ryhdyttiin tuottamaan myös muille ryhmille, 

sillä sen huomattiin olevan avuksi myös muille ryhmille. (Selkokeskus. Selkokieli. 

Määritelmä.) Nykypäivänä selkokieltä ei enää kuitenkaan käytetä vain kirjallisuu-

dessa vaan sitä käytetään myös puheessa. Selkokieltä tullaan tarvitsemaan tule-

vaisuudessa yhä enemmän ja nyt on jo paljon materiaalia selkokielellä. 

 

Selkokielellä on entistä enemmän tarvetta tulevaisuudessa. Vuoden 2019 alussa 

ilmestyneen selkokielen tarvearvion mukaan Suomessa asuvista noin 650 000—

750 000 eli 11—14% väestöstä hyötyy selkokielestä. Tarkkaa lukua on vaikea 

määrittää. (Juusola 2019, 3.) Selkokielestä hyötyviä ryhmiä ovat maahanmuutta-

jat, kehitysvammaiset, lukihäiriöiset, afaatikot, muistisairaat ja ADHD:sta tai au-

tismin kirjon häiriöistä kärsivät henkilöt. Selkokielestä hyötyvät myös monet muut 

ihmiset. (Orispää, Ogbeide & Pietarinen 2019.) 
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Selkokielen tarpeen määrän kasvuun on selkeimmin nähtävissä kaksi syytä: vä-

estön vanheneminen ja maahanmuuton lisääntyminen. Vanhuksien määrän kas-

vaessa myös muistisairaiden määrä kasvaa. (Juusola 2019, 3—4.) Toinen iso 

ryhmä on maahanmuuttajat. Suomen kielen oppiminen on oleellista kotoutumi-

sessa, työllistymisessä ja arkielämässä, joten selkokielen aineistot auttavat oppi-

maan uutta kieltä. Molemmat ryhmät tulevat kasvamaan tulevaisuudessa suurien 

ikäluokkien vanhenemisen ja pakolaisten vuoksi. (Selkokeskus. Selkokieli. Sel-

kokielen tarve.) 

 

Kieli on sidoksissa kulttuuriin. Tämän vuoksi on tärkeää, että kulttuurin tekstit ovat 

sellaisessa muodossa, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. (Virtanen 2009, 8—9.) 

Yhteiskunnasta on tullut tekstipainotteinen ja tiedon saaminen ymmärrettävällä 

kielellä on tärkeää, jotta henkilö tuntee olevansa osa yhteiskuntaa. Elämän hal-

linnasta voi tulla vaikeaa, jos henkilö ei ymmärrä esimerkiksi viranomaisten pää-

töksiä häneen liittyvissä asioissa. Palveluihin hakeutuminen vaikeutuu, joka lisää 

riskiä syrjäytymiseen. (Orispää, Ogbeide & Pietarinen 2019.) 

 

Selkokielisten tekstien määrä lisääntyy koko ajan. Koko ajan pyritään kokoamaan 

enemmän materiaalia yhä useamman ihmisryhmän saatavaksi. Suomessa Yle 

eli yleisradio tuottaa paljon selkokielistä materiaalia, esimerkiksi vaalipaneeleja. 

Selkokielen edistämiseksi Suomessa jaetaan joka vuosi palkinto henkilölle tai jär-

jestöllä, jotka toiminnallaan ovat tehneet selkokielen eteen merkittävää työtä (Yle 

uutiset selkosuomeksi). 

 

 

6.2 Selkopuhe 

 

Selkokielessä on tärkeä muistaa, että kommunikoinnin ei tarvitse olla täydellistä. 

Puhuttu selkokieli on vaikeampaa kuin kirjoitettu, sillä reagointiaika on lyhyempi. 

Puhuessa kuitenkin huomaa heti, jos keskustelukumppani ei ymmärrä, joten 

asian korjaaminen on helpompaa. Tärkeää on muistaa, että ymmärrys syntyy, 

kun vuorovaikutuksessa olevat henkilöt tekevät yhteistyötä keskustelussa. (Kar-

tio 2009, 10—11.) 
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Selkokielen opettelussa on hyvä muistaa, että on hyvä pyrkiä karsimaan kaikki 

turhat sanat lauseesta. Myös vaikeita rakenteita ja sanoja on hyvä välttää. Sel-

kokielessä on tärkeää olla kärsivällinen ja antaa toiselle aikaa reagoida kuule-

maansa puheeseen, jotta vuorovaikutus voi syntyä. Hyvä on käyttää ymmärret-

tävyyttä lisääviä keinoja, kuten puhua hitaammin ja korostaa ydinsanoja. ja selit-

tää asiat, joita keskustelukumppani ei ymmärrä. (Kartio 2009, 12 – 13, 16 – 18.) 

 

Kannattaa myös ottaa huomioon, että keskustelun sujuvuuteen vaikuttaa muukin 

kuin selkokielen osaaminen, esimerkiksi ilmapiiri voi olla kireä tai toinen ei ole 

halukas vuorovaikutukseen (Kartio 2009, 11). Tämänkaltaisen tilanteen sattu-

essa ei auta keskustelun muuttaminen ymmärrettävään muotoon. Keskusteluti-

lanteeseen voi liittyä myös turhautumista, häpeää tai pelkoa. Nämä tuntemukset 

ovat normaaleja ja usein ilmenevät uuden ihmisen kanssa keskusteltaessa. Kun 

toisen kanssa keskustelee useamman kerran, niin nämä tuntemukset häviävät, 

kun toiseen tutustuu ja oma tapa kommunikoida löytyy. Puhuessa myös huomaa 

nopeasti, jos toinen ei ymmärrä kuulemaansa ja asian pääsee korjaamaan nope-

ammin. (Cronvall 2014.) 

 

 

6.3 Kommunikaation tukeminen 

 

Vuorovaikutus ei kuitenkaan ole vain verbaalista. Non-verbaalinen viestintä pe-

rustuu ruumiinkielen piirteisiin, kuten esimerkiksi ilmeet, eleet, ja kehonasennot. 

Sanattomalla viestinnällä voi kertoa paljon muille, mutta haastavaa on sen moni-

merkityksellisyys. (Heino-Kuoppamäki 2014, 7—8.) Osa eleistä on tietoista ja osa 

tiedostamatonta. Olemuskieli saattaa olla joillekin ainut tapa kommunikoida. (Pa-

punet. Puhetta korvaava kommunikointi. Eleilmaisu ja olemuskieli viestinnässä.) 

 

Kun kommunikointi ei onnistu puhumalla, on myös muita tapoja viestittää muille 

omista ajatuksistaan. Ruumiinpiirteiden lisäksi voidaan käyttää erilaisia kommu-

nikoinnin apuvälineitä, kuten esimerkiksi kuvia, sanalistoja, piirtämistä ja viitto-

mista (Tikoteekki 2007). Monesti kommunikoinnissa käytetään useita eri tapoja 
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yhtä aikaa. Myös yleiskieltä ymmärtävät käyttävät puhuessaan eleitä huomaa-

mattaan, joka on osa kommunikointia. 

 

Jos puhetta ei pysty tuottamaan, on helpointa korvata se kirjoittamisella, jos sii-

hen ei ole mitään vaikeuksia. Kuvat ja tukiviittomat ovat hyvä keino kommuni-

koida ja näistä käytetään nimitystä puhetta korvaava ja tukeva kommunikointi, 

joka on englanniksi AAC eli Augmentive and Alternative Communcation. (Papu-

net. Puhetta korvaava kommunikointi.) 

 

Kuten puheen oppimisessa niin eri kommunikaatiovälineiden käytössä tulee 

muistaa, että ihminen ei opi kommunikoimaan, jos hänen kanssaan ei olla vuo-

rovaikutuksessa. Tärkeintä kommunikoinnissa on toinen ihminen, sillä hän voi 

tukea toista omilla vuorovaikutustaidoillaan, vaikka kommunikoinnissa olisi vai-

keuksia. (Papunet. Puhetta korvaava kommunkointi.)  
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7 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

 

 

Ammattikorkeakoulussa tehtävän tutkimuksen pitäisi olla käytännönläheistä ja 

ajankohtaista sekä vastata työelämän tarpeisiin. Työelämälähtöisen tutkimuksen 

ja kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää teoriaa, kokemusta ja ammatti-

käytäntöjä siten, että se edistää ammattilaisten ja heidän sidosryhmiensä käytän-

nöntaitoja. Työelämän kanssa yhteistyössä toteutettu toiminnallinen opinnäyte-

työ on soveltavaa tutkimusta, jolla vastataan usein paikalliseen haasteeseen. Se 

voi olla käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä 

tai kehittämistä tutkimusavusteisesti. (Vilkka 2015, 17—21.) 

 

Vilkka (2015, 56—57, 59—61, 66, 75) jakaa tutkimusprosessin viiteen vaihee-

seen, jotka ovat ideataso, sitoutuminen, toteuttaminen, kirjoittaminen ja tiedotta-

minen. Tutkimusprosessin kannalta merkittävät päätökset tehdään ideatasolla ja 

sitoutumisessa. Ideatasolla tutustutaan toimeksiantajan strategiaan, toiminnan 

painopistealueisiin ja arvoihin. Yhdessä toimeksiantajan kanssa määritellään tut-

kimusongelma ja tutkimuksen tavoite. Huolellisesti rajattu ongelma on tutkimuk-

sen perusta ja edellytys onnistuneelle ja tarpeeseen vastaavalle lopputulokselle. 

Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite myös määrittelevät sen, millaisen mer-

kityksen teoria tutkimuksessa saa ja millaiset tutkimusmenetelmät valitaan. Idea-

tason työskentelyn ja dokumentoinnin pohjalta laaditaan sitoutumisen vaiheessa 

tutkimussuunnitelma, joka toimii työskentelyä ohjaavana asiapaperina.  

 

Opinnäytetyön aihepiiriin perehdytään kirjallisuuskatsauksen avulla. Kaikissa 

opinnäytetöissä on teoreettinen viitekehys, jossa määritellään keskeiset työhön 

liittyvät käsitteet. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 121.)  Tutkimusongelman 

perusteella valitaan kirjallisuus ja tietokannat, joista tietoa haetaan seuraavassa 

vaiheessa valittavien hakutermien avulla. Hakutermien valinnassa on kiinnitet-

tävä huomiota siihen, että niillä saadut hakutulokset vastaavat tutkimusongel-

maan. Hakua voidaan rajata julkaisuvuoden ja –kielen mukaan. Hakutuloksia 

seulotaan arvioimalla julkaisujen tieteellistä laatua ja niistä pyritään valitsemaan 

tutkimusongelman kannalta relevanteimmat. (Salminen 2011, 10—11.)  
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Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu käytännön toteutuksesta, joka dokumentoi-

daan ja arvioidaan ja näiden pohjalta raportoidaan. Toteutus tapahtuu tutkimus-

suunnitelmassa sovitulla tavalla. Prosessin dokumentoinnin täytyy olla johdon-

mukaista, ajantasaista ja kurinalaista koko prosessin ajan. Omat ajatukset ja tul-

kinnat tulee selkeästi erottaa suorista lainauksista ja referaateista. (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 9, 20, 49.)  

 

Toteutusta voidaan arvioida muun muassa palautekyselyllä. Vallin (2018, 92—

93, 95) mukaan hyvän kyselylomakkeen kysymykset on laadittu tutkimusongel-

mien ja tutkimuksen tavoitteiden perusteella. Lomakkeessa on yleensä alussa 

taustakysymyksiä (ikä, koulutustausta, sukupuoli jne.). Hyvän kyselylomakkeen 

kysymykset ovat selkeitä, yksiselitteisiä eivätkä johdattele vastaajaa. Väittämät 

on hyvä kirjoittaa henkilökohtaiseen muotoon, jolloin vastaaminen on luontevaa. 

Kysely ei saa olla liian pitkä.  

 

Palautteen analysointiin vaikuttaa tiedonkeräysmenetelmä. Palaute voi olla ke-

rätty esimerkiksi monivalinnoin, jolloin aineisto raportoidaan yleensä numeeri-

sesti. Jos käytetään sekä numeerista palautetta sekä avovastauksia, niin ensin 

kannattaa käydä läpi numeeriset kohdat kokonaiskuvan laatimiseksi. Laadullisen 

aineiston analysoinnissa on tapana tehdä luokittelua analysoitavista kohdista ja 

luokittelun voi itse päättää. Analysoinnin jälkeen on hyvä silmäillä tärkeimpiä huo-

mioita. (Henriksson, Linnolahti & Harju 2015, 58—59, 62—63.) 

 

Kirjoittamista tehdään läpi koko prosessin.  Muistiinpanot, tutkimuspäiväkirjat, 

työpaperit ja väliraportit voivat toimia tutkimustiimin ja sidosryhmien välisien kes-

kustelujen tukena. Niiden pohjalta kirjoitetaan myös lopullinen tutkimusraportti. 

Raportti syntyy prosessikirjoittamisen tuloksena suunnittelun, luonnostelun, 

muokkauksen ja viimeistelyn kautta. Tekstistä on tärkeätä keskustella ja saada 

palautetta tutkimustiimissä ja sidosryhmien kesken prosessin eri vaiheissa. Laa-

dukkaan raportin perusta on hyvän tieteellisen käytännön mukaan toteutettu tut-

kimus. Tutkimusraportti julkaistaan ja arkistoidaan sovitulla tavalla. (Vilkka 2015, 

47, 79—81, 83—84.) 
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Oman opinnäytetyömme prosessin dokumentoimme pitämällä jokainen työsken-

telypäiväkirjaa, säilytimme työhömme liittyvät sähköpostit sekä palavereista ja 

seminaareista tehdyt muistiinpanot. Näihin dokumentteihin perustuen kuvaamme 

seuraavassa luvussa, kuinka olemme edellä esiteltyjä menetelmiä työssämme 

käytäntöön soveltaneet. 
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8 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN KUVAUS 

 

 

8.1 Ideasta yhteistyöhön 

 

Opinnäytetyöprosessin alusta lähtien oli selvää, että tekisimme toiminnallisen 

opinnäytetyön, koska koimme sen toteuttamisen mielekkäimmäksi ja ammatilli-

sessa mielessä opettavaisimmaksi. Halusimme löytää ajankohtaisen ja kiinnos-

tavan aiheen sekä toteutustavan, joka hyödyttäisi aidosti myös yhteistyökumppa-

niamme.  

 

Idea opinnäytetyöhön lähti kehittymään omakohtaisista kokemuksista Ystäväksi 

maahanmuuttajaäidille -vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistyössä tutuiksi oli-

vat tulleet työntekijät Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuopion vapaaehtoiskes-

kuksessa, ja liikkeelle lähdettiin kysymällä mahdollisuutta yhteistyölle sekä ide-

oita opinnäytetyöhön. Meille tarjottiin mahdollisuutta järjestää jatkokoulutustilai-

suus vapaaehtoistoimijoille. Innostuimme mahdollisuudesta kokeilla kykyjämme 

kouluttajina ja sovimme yhteistyön aloittamisesta. Opinnäytetyömme ohjaajaksi 

lupautui tukihenkilötoiminnan koordinaattori Krista Sutinen Mannerheimin Las-

tensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin Kuopion vapaaehtoiskeskuksesta. Joulukuun 

2018 alusta työelämäohjaajanamme jatkoi Joensuun vapaaehtoiskeskuksen tu-

kihenkilötoiminnan koordinaattori Veera Kiiski.  

 

 

8.2 Tavoitteen määrittely 

 

Tavoitteen määrittelemiseksi teimme alkuideointia maalis—huhtikuussa 2018 

sähköpostin ja Skypen välityksellä työelämäohjaajan kanssa sekä keskenämme 

tavatessamme lähijaksoilla. Työelämäohjaajamme Krista Sutinen pyysi koulutus-

aiheideoita kollegoiltaan tukihenkilötoiminnan tiimissä. Ehdotettuja aiheita olivat 

monikulttuurinen perhe-elämä, maahanmuutto ja turvapaikanhakuprosessi, us-

kontojen ja kulttuurien välinen dialogi, lyhyt infopaketti eri kulttuureista sekä sel-

kokielen perusteet. Lisäksi kaivattiin erilaista materiaalia kommunikaation tueksi 

tilanteisiin, missä ei ole lainkaan yhteistä kieltä.  
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Koulutuspäivän aiheiksi valikoitui yhteisten keskustelujen jälkeen kulttuurien vä-

linen kohtaaminen, uskontodialogi ja selkokielisyys. Näin jokaisella ryhmäläisellä 

oli oma aihe, johon perehtyä ja josta koostaa koulutusmateriaali. Kun valitsimme 

opinnäytetyöhömme tämän toteutustavan, koimme vastaavamme parhaalla 

mahdollisella tavalla myös työelämäyhteistyökumppanin tarpeeseen. Työelämä-

ohjaajan kanssa sovimme, että koulutus on nelituntinen ja toteutetaan lauantai-

päivinä tammikuussa 2019. Koulutus toivottiin järjestettäväksi Kuopiossa, Jyväs-

kylässä, Joensuussa ja Mikkelissä. 

 

Opinnäytetyömme tavoitteeksi tarkentui laatia koulutusmateriaali ja toteuttaa 

koulutus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin maahanmuutta-

jatyötä tekeville vapaaehtoisille Kuopiossa ja Joensuussa. Koulutuksen aiheva-

linnoilla pyrittiin edistämään kulttuurien välistä dialogia ja vahvistamaan vapaa-

ehtoisten osaamista työssään. Tarkoituksena oli löytää keinoja kommunikaation 

tukemiseksi ja helpottamiseksi sekä löytää näkökulmia, joiden avulla vapaaehtoi-

set voisivat kokea eri kulttuureista ja uskonnoista tulevien kohtaamisen luonte-

vana. Tavoitteena oli luoda vapaaehtoistyöntekijöitä osallistava koulutus, jossa 

kouluttajien tehtävä uuden tiedon jakamisen lisäksi oli luoda keskusteluun ja ko-

kemusten vaihtoon rohkaiseva ilmapiiri. Kokemusten jakamisella ja yhdessä poh-

timisella pyrimme vahvistamaan yhteisöllisyyttä sekä luomaan mahdollisuuksia 

vertaistuelle ja mentoroinnille. 

 

Koulutus päätettiin suunnata ensisijaisesti Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toi-

minnan vapaaehtoisille. Mahdollisuutta osallistua koulutukseen tarjottiin lisäksi 

perhekummi-, kaveri-, tukihenkilö- ja ystäväperhetoiminnan vapaaehtoisille, 

koska osa heistä tekee vapaaehtoistyötä maahanmuuttajien parissa. Myös niillä 

vapaaehtoisilla, jotka eivät maahanmuuttajien kanssa vielä työskennelleet, mutta 

olivat aiheesta kiinnostuneita, oli mahdollisuus ilmoittautua mukaan. Näin varmis-

tettiin riittävä osallistujamäärä koulutuspäivän toteutumiseksi. 
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8.3 Aiheeseen perehtyminen 
 

Toukokuun seminaariin laadimme tutkimussuunnitelman sekä teimme suppean 

kirjallisuuskatsauksen opinnäytetyömme keskeisistä teemoista. Tästä alkoi laa-

jempi aiheeseen perehtyminen, jota kesti aina vuoden loppuun saakka. Seminaa-

rissa saimme palautetta sekä ohjaavalta opettajalta, opponentilta ja muilta opis-

kelijoilta. Aihetta pidettiin kiinnostavana ja se herätti keskustelua opiskelijaryh-

mässä. Saimme hyviä vinkkejä monikulttuurisuuteen liittyvistä lähteistä ja jo ole-

massa olevista koulutusmateriaaleista, joita voisimme hyödyntää koulutuspaket-

tia laatiessamme.  

 

Elokuun palaverissa työelämäohjaajan kanssa suunniteltiin koulutuksen toteu-

tustapaa. Vapaaehtoiset olivat itse toivoneet melko luentotyyppistä koulutusta. 

Yhdessä työelämäohjaajan kanssa päädyttiin siihen, että jotakin toiminnallista 

nelituntiseen koulutukseen on kuitenkin hyvä sisällyttää, jotta päivästä ei tulisi 

kurssilaisille raskas. Myös vapaalle keskustelulle pitäisi jättää aikaa, sillä koulu-

tuksissa vapaaehtoiset saavat mahdollisuuden vertaistukeen, kun heillä on tilai-

suus jakaa kokemuksiaan.  

 

Lokakuun lopussa Skype-palaverissa työelämäohjaajan kanssa kävimme läpi 

kunkin aihepiirin sisällöt ja mietimme yhdessä näkökulmia, joista aiheita olisi hyvä 

käsitellä. Vapaaehtoistyössä toimivien näkökulmasta arkiseen elämään ja kans-

sakäymiseen liittyvät asiat ovat merkityksellisimpiä, joten aiheita toivottiin lähes-

tyttävän tästä näkökulmasta. Aiheiden sitominen yhteisölliseen ja yhteiskunnalli-

seen kontekstiin puolestaan tuo esiin vapaaehtoistyön merkityksellisyyden, mikä 

vaikuttaa motivoivasti. Palaveri vahvisti, että olemme keskittyneet materiaalin ko-

koamisessa oikeisiin asioihin. Sovittiin, että työelämäohjaajamme laatii kutsun 

koulutukseen ja ottaa ilmoittautumiset vastaan. Lisäksi koulutuspäivien palaute 

päätettiin kerätä Mannerheimin Lastensuojeluliiton omalla lomakkeella, jotta se 

olisi yhdenmukainen muiden koulutusten palautekyselyiden kanssa ja tilastoita-

vissa samoin kriteerein. Katsoimme, että saamme Mannerheimin Lastensuojelu-

liiton keräämästä palautteesta tarvitsemamme tiedon siihen, että voimme kehit-

tää koulutusmateriaaliamme ja -päivämme. 
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Marraskuun aikana perehdyimme toiminnalliseen opinnäytetyöhön menetelmä-

osaamisen kannalta sekä jatkoimme koulutusmateriaalin työstämistä. Myös kou-

lutuksien päivämäärät, 19. tammikuuta 2019 Kuopiossa ja 2. helmikuuta 2019 

Joensuussa, sekä koulutuspäivien aikataulu sovittiin työelämäohjaajan kanssa. 

Työelämäyhteistyökumppani huolehti tilojen ja välineistön varaamisesta sekä 

ruokailun järjestämisestä.   

 

 

8.4 Koulutusmateriaalin koostaminen 

 

Koulutusmateriaalin, joka toimi pitämiemme koulutustilaisuuksien runkona, tuo-

timme kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja lehtiartikke-

leihin perehtymällä kartoitimme ajankohtaista tietoa, jota koulutuksen sisältöön 

liittyen oli saatavilla. Asiasanoja olivat: monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen 

kohtaaminen, kulttuurinen moninaisuus, uskontodialogi sekä selkokielisyys ja 

kommunikaation tukeminen. Kirjallisuuden avulla määrittelimme käsitteet ja tar-

kastelimme niitä käytännön vapaaehtoistyön näkökulmasta.  

 

Lähdemateriaalia niin monikulttuurisuudesta, uskontodialogista kuin selkokieles-

täkin oli saatavilla hyvin ja julkaisut olivat pääasiassa 2010-luvulta. Vapaaehtois-

työtä taustoittava kirjallisuus, jota pääasiassa käytimme, oli julkaistu 2000-luvun 

alussa. Tuoreempaa materiaalia vapaaehtoistyöstä, lähinnä sen organisoinnista 

ja ohjauksesta sekä toteuttamisesta, löytyi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

sekä eri järjestöjen verkkosivuilla julkaistuista vapaaehtoistoiminnan oppaista. 

Kansalaisareena on teettänyt Vapaaehtoistyö Suomessa –tutkimuksen vuosina 

2010, 2015 ja 2018, joiden tutkimusraportteihin tutustuimme myös vapaaehtois-

toimintaan perehtyessämme.   

 

Intensiivisin itsenäisen työskentelyn vaihe ajoittui marraskuusta tammikuun al-

kuun. Hankittua aineistoa luettiin useampaan kertaan ja siitä tehtiin merkintöjä ja 

muistiinpanoja. Esitykseen alkoi valikoitua teemoja, jotka tulivat esiin useam-

missa lähteissä. Uskontodialogi-osuuteen oli hyödyllistä lukea sekä katsomuksel-

lisesti neutraalia aineistoa että aineistoa, joka on kirjoitettu kristillisestä viiteke-

hyksestä. Näin oli helpompi hahmottaa sitoutumaton linja, jota 
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yhteistyökumppanimme edusti. Tiivis työskentely aiheen parissa myös sokeutti 

aiheelle, jolloin oli hyödyllistä saada kommentteja työelämäohjaajalta sekä pei-

lata aihetta mediassa esiintyviin aihetta käsitteleviin artikkeleihin ja ohjelmiin. 

Huomasimme, että asiat, joita alkoi itse pitää itsestäänselvyyksinä, olivat suurelle 

yleisölle kuitenkin vielä melko tuntemattomia. 

 

Joulukuun Skype-palaverissa esittelimme työmme tilanteen uusille ohjaajil-

lemme, saimme heidän kommenttinsa aiheisiin sekä sovimme, että lähetämme 

heille PowerPoint-esityksemme kommentointia varten nähtäväksi reilua viikkoa 

ennen ensimmäistä koulutustilaisuutta. Näin meille jäisi vielä aikaa viimeistellä 

työmme kommentit huomioon ottaen. 

 

PowerPoint-esitykseen (LIITE 1) kokosimme keskeiset asiat aihealueista ja py-

rimme siihen, että esitys toimisi virikkeenä keskustelulle ja mahdollistaisi aiheen 

käsittelyn osallistujien omien kokemusten kautta. Esitys sisälsi kolme eri osiota 

otsikoilla kulttuurien välinen kohtaaminen, uskontodialogi sekä selkokielisyys. 

Kulttuurien välinen kohtaaminen -esitys toimi pohjustuksena tuleville aiheille ja 

siinä käsiteltiin kulttuuria käsitteenä, osallisuutta ja kotoutumista, vanhemmuutta 

uudessa maassa ja sosiaalisen pääoman merkitystä kotoutumiselle. Uskonto-

dialogi-osuuden tarkoituksena oli vahvistaa kurssilaisten valmiuksia kohdata eri 

uskonnollisesta taustasta tulevia ihmisiä sekä rohkaista heitä myös puhumaan 

uskonnosta ja sen harjoittamiseen liittyvistä asioista. Uskontodialogi voi edistää 

kotoutumista kaksisuuntaisesti. Selkokielisyyteen ja muihin kommunikoinnin ta-

poihin perehtyminen voi auttaa eri kieltä puhuvan henkilön kohtaamisessa ja vuo-

rovaikutuksessa. Koulutuksessa käsittelemiemme aiheiden kautta pyrimme vah-

vistamaan osallistujien osaamista eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaami-

sessa, jotta he tulisivat huomioiduksi kokonaisvaltaisesti yksilöinä. Pyrimme kiin-

nittämään osallistujien huomion siihen, että kotoutuminen on kaksisuuntainen 

prosessi, jonka kautta osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus on saavutet-

tavissa. 

 

Esityksestä työelämäohjaajilta saamamme palaute oli positiivista. Varsinaista 

korjattavaa tai poisjätettävää ei kommenttien perusteella ollut. Toivomus oli, että 

uskontodialogi-osuudessa tuodaan esille Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
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toiminnan poliittinen ja vakaumuksellinen sitoutumattomuus. Painotettiin kuiten-

kin, että tärkeätä on pohtia katsomuksiin liittyviä asioita, jotta vapaaehtoinen pys-

tyisi tarkastelemaan vakaumusten vaikutusta työhönsä ja toimintaansa.  

 

Ryhmän ulkopuolelta tullut palaute oli arvokasta, koska tiivistahtisen esityksen 

työstövaiheen jäljiltä tuntui, ettei itse enää hahmottanut, onko aiheen käsittely riit-

tävän käytännönläheistä tai onko asioiden käsittelyjärjestys kurssilaisten näkö-

kulmasta looginen. Myös tilaajan näkökulman, tässä tapauksessa poliittisen ja 

uskonnollisen sitoutumattomuuden, esille tuominen olisi unohtunut ilman heiltä 

saatua palautetta. 

 

 

8.5 Kuopion koulutuspäivä 

 

Kuopion Perheentalolla 19. Tammikuuta 2019 kello 10—14 pidetylle kurssille 

osallistui 15 vapaaehtoista. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan vapaa-

ehtoisten lisäksi mukana oli lastenhoitajia. Tila sijaitsee kauppakeskus Apajassa. 

Sen erottaa kauppakäytävästä vain portti, joten ohikulkua ei voinut olla huomaa-

matta ja tilaan myös kuului jonkin verran taustahälyä.  

 

Aamulla ennen koulutuksen alkua havaittiin, että tilassa olevaa projektoria ei voi-

nut käyttää. Näin ollen esityksemme rungoksi valmistamiamme dioja ei pystytty 

näyttämään. Koulutus oli pidettävä suulliseen esitykseen perustuen, ja hieman 

mietitytti, kuinka keskeiset asiat tulevat esille pelkässä puhe-esityksessä. Toi-

voimme onnistuvamme herättämään keskustelua osallistujien kesken. Istuimme 

ympyrämuodostelmassa melko tiiviisti, minkä oletimme helpottavan keskustelun 

syntymistä. Koska kyseessä oli ensimmäinen koulutuskerta, aikataulutuksen 

(LIITE 1, Dia 2) onnistuminen jännitti jonkin verran.  

 

Koulutuksen aluksi esittelimme itsemme ja päivän kulun. Tämän jälkeen kurssi-

laiset kertoivat hieman itsestään ja odotuksistaan kurssin suhteen. Koulutus alkoi 

aiheella monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen kohtaaminen. Tämä toimi hyvin 

alustuksena ja johdantona muihin päivän aiheisiin.  

 



36 
 

 

Toinen osuus, uskontodialogi, oli teoriapainotteinen. Materiaali oli valmistettu 

olettaen, että aihe on kurssilaisille vieras, ja siksi siinä oli perusteellinen johdanto. 

Mikäli aihe olisi ollut kurssilaisille jo jonkin verran tuttu, johdantoa olisi tiivistetty 

ja aikaa olisi käytetty islamin uskoon perehtymiseen. Nyt islamin uskoa käsiteltiin 

siinä määrin kuin se keskusteluissa nousi esiin. Kurssilaisia osallistettiin kysy-

myksin ja heitä rohkaistiin kertomaan kokemuksiaan ja keskustelemaan. Kurssi-

laisia pyydettiin kertomaan millaisten aiheiden ja asioiden tai tilanteiden yhtey-

dessä he ovat uskonnosta vapaaehtoistyössään keskustelleet. Yhdessä mietittiin 

myös sitä, millaisista uskontoon liittyvistä aiheista olisi helppo keskustella. Todet-

tiin, että arkeen liittyvät asiat, kuten ruokailu ja pukeutuminen, sekä uskonnolliset 

vuodenkiertoon liittyvät juhlat olisivat helposti lähestyttäviä aiheita. 

 

Lounastauon jälkeen aiheista oli vuorossa selkokielisyys. Tässä osuudessa oli 

esimerkkejä ja toiminnallisuutta, joiden avulla koko koulutuskokonaisuuteen saa-

tiin keveyttä, saatiin vaihtelua koulutuspäivän kulkuun ja varmistettiin kurssilais-

ten osallistuminen keskusteluun. Kurssilaiset kertoivat kommunikointiin liittyvistä 

kokemuksistaan ja kommunikoinnin tukemiseksi käyttämistään keinoista. 

 

Ryhmä oli aktiivinen keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan. Ryhmäläisten 

pohdinnat ja esimerkit käytännön vapaaehtoistyöstä rikastuttivat koulutusta ja toi-

vat konkretiaa myös teoriapainotteisiin koulutuksen osiin. Useampi lastenhoita-

jista kiinnostui tukihenkilötoiminnasta kuultuaan siitä päivän aikana.  
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8.6 Joensuun koulutuspäivä 

 

Joensuun Perheentalolla 2. helmikuuta 2019 kello 10—14 pidetylle kurssille osal-

listui kymmenen vapaaehtoista. Tila sijaitsee vanhassa puutalossa, jossa ei vii-

konloppuna muuta toimintaa ole, joten ympäristö oli tällä kertaa rauhallinen. Kou-

lutustila oli kapea, pitkänomainen huone, johon tuolit asetettiin kaarevaan muo-

toon siten, että kurssilaiset näkivät toisensa. Sen sijaan kouluttaja ei esittäessään 

nähnyt tietokoneen äärestä kaikkia kurssilaisia. Ongelman olisi voinut ratkaista 

siten, että toinen kouluttaja olisi hoitanut diaesityksen kulun laitteella, jolloin esi-

tysvuorossa oleva kouluttaja olisi voinut puhua paikasta, josta hänet nähdään ja 

hän näkee kurssilaiset. 

 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan vapaaehtoisten lisäksi mukana oli 

lastenhoitajia. Osallistujista vain muutamalla oli omia kokemuksia maahanmuut-

tajaperheiden kanssa toimimisesta, joten kokemuksien jakaminen jäi vähäisem-

mäksi kuin Kuopiossa. Sen sijaan osalla osallistujista oli ammatillisesta koulutuk-

sesta omaksuttua aiheeseen liittyvää tietoa, jota he jakoivat keskustelussa jonkin 

verran. Vilkkaampaa keskustelua syntyi, kun pienryhmät ratkoivat selkokieleen 

liittyviä tehtäviä. 
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9 ARVIOINTI 

 

 

9.1 Osallistujapalaute 

 

Koulutuksiin osallistui yhteensä 25 vapaaehtoista, Kuopiossa 15 ja Joensuussa 

kymmenen. Koulutuspäivien päätteeksi osallistujilta kerättiin kirjallinen palaute 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton omalla koulutuspalautelomakkeella (LIITE 2), 

jotta vastaukset olisivat yhdenmukaisesti tilastoitavissa muiden koulutuspalaut-

teiden kanssa. Katsoimme, että lomake täyttää hyvälle kyselylomakkeelle asete-

tut kriteerit. 

  

Palaute koulutuksesta kerättiin heti koulutuksen jälkeen, ja olimme itse paikalla 

sitä keräämässä. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa osallistujan kokemusta koulu-

tuksesta ja sitä, kuinka kokonaisuus oli osallistujan mielestä onnistunut ja sai-

vatko osallistujat itselleen uutta tietoa vapaaehtoistyönsä tueksi. Palautelomak-

keessa pyydettiin vastaamaan kolmeen väittämään asteikolla 5 (samaa mieltä) 

— 1 (eri mieltä). Väittämät olivat: 1. Aihe oli hyödyllinen vapaaehtoistoimintani 

näkökulmasta, 2. Koulutus vastasi odotuksiani ja 3. Sain toimintaani uutta tietoa. 

Lisäksi osallistujilta kysyttiin, millaista osaamista vapaaehtoistoimintaan he saivat 

koulutuksesta sekä sitä, millaisia aiheita he toivoivat jatkokoulutuksiin, toiminnan-

ohjauksiin ja virkistyksiin. Näihin kysymyksiin oli mahdollista vastata vapaamuo-

toisesti. Palaute annettiin nimettömänä. 

 

Kuopion koulutuksen vapaaehtoisille suunnattuun palautekyselyyn vastasi 14 

osallistujaa 15:stä. Heistä kymmenen piti koulutuksen aiheita hyödyllisenä va-

paaehtoistoimintaansa ajatellen, neljä jokseenkin hyödyllisenä. Yhdeksän osal-

listujaa koki, että koulutus vastasi heidän odotuksiaan, neljä koki sen jokseenkin 

vastanneen odotuksiaan, yhdessä palautteessa oli valittu sekä vaihtoehdot sa-

maa mieltä että jokseenkin samaa mieltä. Väittämästä “Sain toimintaani uutta tie-

toa” samaa mieltä oli yhdeksän osallistujaa, jokseenkin samaa mieltä viisi osal-

listujaa. 
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KUVIO 1. Osallistujapalaute Kuopio 

 

Vapaamuotoisissa vastauksissa moni mainitsi, että oli saanut koulutuksesta uu-

sia näkökulmia työhönsä sekä rohkeutta kohdata erikulttuuritaustaisia ihmisiä. 

Selkokielestä useat kirjoittivat, että olivat saaneet paljon hyviä käytännön vink-

kejä vapaaehtoistyöhönsä. Jatkokoulutukseksi toivottiin käytännön harjoituksia 

erilaisista kommunikointitavoista, tietoa kasvatusnäkemyksistä eri kulttuureissa 

sekä toivottiin maahanmuuttajia kertomaan kokemuksistaan. Vastauksissa tuli 

esiin myös tarve jakaa kokemuksia ja käydä läpi vapaaehtoistyössä kohdattuja 

haastavia tilanteita. 

 

Palautteissa esitysten mainittiin, että esitykset olivat selkeitä, joten oletettavasti 

diojen puuttuminen ei haitannut, ja kunkin aihealueen keskeisimmät asiat tulivat 

esiteltyä. Kenties diojen puuttumisen takia kurssilaiset kuuntelivat tarkkaan käsi-

teltävää asiaa, eivätkä esimerkiksi lukeneet dioja eteenpäin, ja kommentoivat 

kuulemaansa, mikä edesauttoi keskustelun syntymistä. 

 

Joensuussa kaikki kymmenen koulutukseen osallistunutta vapaaehtoista vastasi 

heille tarkoitettuun palautekyselyyn. Vapaaehtoistoiminnan kannalta koulutuksen 

hyödylliseksi koki seitsemän osallistujaa, kolme koki sen jokseenkin hyödyl-

liseksi. Kahdeksan kertoi koulutuksen vastanneen odotuksiaan, kahden osallis-

tujan kohdalla koulutus jokseenkin vastasi odotuksia. Väittämästä “Sain 
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toimintaani uutta tietoa” samaa mieltä oli kolme osallistujaa, jokseenkin samaa 

mieltä seitsemän osallistujaa. 

 

 

KUVIO 2. Osallistujapalaute Joensuu 

 

Vapaamuotoisissa vastauksissa mainittiin koulutuksen tuoneen uusia näkökul-

mia ja ymmärrystä eri kulttuureista tulevia kohtaan sekä rohkeutta kohtaamisiin 

ja kanssakäymiseen. Ne, joille koulutuksen aiheet olivat tuttuja sosiaalialan tai 

opettajaopinnoista, mainitsivat koulutuksen syventäneen aiempaa osaamista ja 

tuoneen esille käytännön näkökulmia. Myös joensuulaiset toivoivat jatkokoulutuk-

sessa kuulevansa maahanmuuttajien omia kokemuksia ja näkökulmia käytännön 

vapaaehtoistyöhön. Lisäksi toivottiin koulutusta erityislasten kohtaamisesta. 

 

 

9.2 Palaute työn tilaajalta 

 

Koulutusta oli seuraamassa kaksi vapaaehtoistyön koordinaattoria kummassakin 

kaupungissa. Heiltä työn tilaajan edustajina pyysimme vapaamuotoiset kirjalliset 

palautteet.  

 

Kuopion koulutuksesta annetussa palautteessa koulutuksen aikataulua pidettiin 

hyvänä ja kaikkia kolmea osiota osallistujia ajatellen sopivan mittaisina. Sisältöä 

kuvailtiin monipuoliseksi, mielenkiintoiseksi ja ajankohtaiseksi. Koettiin, että 
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kouluttajat olivat asiantuntevia ja helposti lähestyttäviä, ja mainittiin, että käytös 

oli esimerkillistä ja ammattitaitoista. Ryhmätyöskentelyä Selkokielisyys-osuu-

dessa pidettiin mukavana lopetuksena koulutuspäivälle ja mainittiin sen aktivoi-

neen ja ryhmäyttäneen osallistujia. Koulutuksen ilmapiiri oli palautteen mukaan 

hyvä ja keskusteleva, ja kouluttajien toiminnan koettiin tukeneen ilmapiirin synty-

mistä. Palautteen perusteella koulutus antoi työkaluja maahanmuuttajaperheiden 

kohtaamiseen. 

 

Joensuun koulutuksen palautteessa koulutuskokonaisuutta kuvailtiin selkeäksi ja 

sen sisältö koettiin hyvin valituksi kohdejoukkoa ajatellen. Koulutuksen etenemi-

nen oli sujuvaa osioiden välillä ja myös aikataulutusta pidettiin onnistuneena. 

Teemaosioiden koettiin tukevan hyvin toinen toistaan ja kouluttajien toiminnan 

nähtiin rohkaisevan osallistujia keskusteluun ja kokemusten vaihtoon. Meidän 

mainittiin opiskelijoina ottaneen hyvin kouluttajan rooli ryhmän edessä ja esiinty-

mistämme pidettiin selkeänä. 

 

 

9.3 Itsearviointi 

 

Opinnäytetyömme toiminnallinen osuus, koulutusmateriaali sekä koulutustilai-

suudet, valmistuivat ja toteutettiin yhteistyökumppanimme Mannerheimin Lasten-

suojeluliiton Järvi-Suomen piirin kanssa yhdessä sovitulla tavalla aikataulussaan.  

 

Koulutustilaisuuden aikataulutus todettiin Kuopiossa toimivaksi. Myös aiheiden 

käsittelyjärjestys oli hyvä. Yleiskatsaus kulttuurien moninaisuuteen toimi alustuk-

sena, teoriapainotteinen uskontodialogiosuus oli ennen lounastaukoa ja toimin-

nallisempi osuus selkokielestä iltapäivällä. Koulutusmateriaalia oli riittävästi, ja 

sitä pystyi joustavasti mukauttamaan suhteessa keskusteluun ja osallistujien 

esiin ottamiin aiheisiin. Mikäli kurssia haluaisi kehittää edelleen, sitä voisi raken-

taa enemmän kokonaisuudeksi, sillä aiheet liittyvät ja linkittyvät toisiinsa. Nyt ai-

heet jäivät selkeästi omiksi osioikseen, vaikka tukivatkin toinen toistaan. 

 

Saamamme kirjallisen ja suullisen palautteen mukaan osallistujat saivat koulu-

tuksesta uutta tietoa sekä rohkeutta ja käytännön vinkkejä työnsä tueksi, joten 
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tavoite vahvistaa vapaaehtoistyöntekijöiden osaamista maahanmuuttajatyössä 

sekä rohkaista heitä kulttuurien väliseen dialogiin toteutui. Tavoite saavutettiin 

jakamalla ajankohtaista ja käytäntöön helposti sovellettavaa tietoa sekä vastaa-

malla keskusteluissa esiin nousseisiin kysymyksiin sekä mahdollistamalla osal-

listujien välinen keskustelu. 

 

Osallisuutta pyrittiin luomaan kysymällä osallistujilta, onko heillä kokemuksia kä-

siteltävänä olevasta aiheesta. Monet halusivat kertoa omista kokemuksistaan ja 

keskustella niistä ryhmässä, kuitenkin koulutuksen aiheen puitteissa. Kuopion 

koulutuksessa oli hyvin keskusteleva ryhmä, joten osallisuuden lisääminen kou-

lutukseen toteutui hyvin. Joensuussa ryhmä lähti hitaammin mukaan keskustele-

maan, mutta kuitenkin sielläkin keskusteltiin omista kokemuksista ja jaettiin tie-

toa. Lisäksi osallisuutta lisäsi lopussa selkokielen tehtävä, johon kaikki lähtivät 

mukaan. Osallistavalla koulutusotteella pyrittiin vahvistamaan vapaaehtoisten 

yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tarjoamaan tilaisuus vertaistuelle ja mentoroin-

nille. Tähän tavoitteeseen pääsimme molemmissa koulutuksissa. 

 

Eri-ikäisten erilaiset kokemukset rikastuttivat koulutustilaisuuksien keskustelua, 

mutta toivat myös esiin eroja, joita voitaneen pitää sukupolvien välisinä. Iäkkääm-

mät osallistujat pitivät esimerkiksi uskonnosta puhumista vaikeampana kuin nuo-

remmat. He kokivat sen yksityisasiaksi, josta ei ole ollut tapana puhua edes per-

hepiirissä. Nuoremmille osallistujille oli luontevaa lähestyä aihetta näkyvien, toi-

sistaan eroavien tapojen kautta. Tämä ero olisi syytä koulutuksissa jatkossa huo-

mioida. Selkeästi olisi hyvä tuoda esiin, että uskonnosta voi puhua myös ilman, 

että se on uskonnollista puhetta. Konkreettisia esimerkkejä ja toiminnallisia har-

joitteita olisi voinut käyttää rohkaisemaan osallistujia tähän. 
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10 OPINNÄYTETYÖN HYÖDYNTÄMINEN KIRKON TYÖSSÄ 

 

 

10.1 Kirkon vapaaehtoistoiminta 

 

Kristillinen kirkko on yhteisö, Kristuksen ruumis (Room. 12:4—5; Ef. 1:23; 1. Kor. 

12:27), johon liitytään jäseneksi kasteen kautta. Kasteen kautta saadaan kutsu 

myös yhteiseen pappeuteen, palvelemaan toisia Kristuksen esimerkin mukaan. 

Vapaaehtoistoiminta on yksi tapa elää todeksi kristillistä uskoa kristillistä sano-

maa levittäen ja lähimmäisenrakkautta toteuttaen. Jokainen voi antaa osaami-

sensa ja lahjansa yhteiseen käyttöön ja tulla samalla osalliseksi yhteisestä us-

kosta, palvelusta ja rakkaudesta. (Suomen evankelis-luterilainen  kirkko 2015, 

4—5.) 

 

Vapaaehtoisia toimii kaikilla kirkon työaloilla joko organisoidusti tai omaehtoisesti 

ja itseorganisoituen sekä hallinnossa. Erityisen paljon vapaaehtoisia toimii diako-

niatyön piirissä, yli 20 000 henkilöä, muun muassa Yhteisvastuu-keräyksen, ys-

täväpalvelun ja sielunhoidon tehtävissä. Seurakuntalainen voi toteuttaa kristityn 

kutsumustaan myös osallistumalla kansalaisjärjestöjen tai yhteiskunnan organi-

soimaan vapaaehtoistoimintaan ja toisaalta seurakunnan organisoimaan vapaa-

ehtoistoimintaan voivat osallistua muutkin kuin sen jäsenet. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko 2018, 3—4, 6; Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Plus. Seu-

rakuntaelämä. Vapaaehtoistoiminta.) 

 

Samalla kun vapaaehtoistoiminta yhdistää ihmisiä toisiinsa ja seurakuntaan, se 

uudistaa seurakuntaa ja sitoo sen aikaan ja ympäröivään yhteiskuntaan. Muuttu-

vassa ja yhä moninaisemmaksi käyvässä yhteiskunnassa vapaaehtoisten otta-

minen mukaan seurakunnan toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen 

on edellytys sille, että seurakunta pystyy vastaamaan niin oman yhteisönsä tar-

peisiin ja haasteisiin kuin ympäristöstäänkin nouseviin tarpeisiin ja haasteisiin. 

Näin syntyy mielekästä toimintaa, johon ollaan valmiita myös sitoutumaan. Tämä 

vaatii vapaaehtoistoiminnan jatkuvaa kehittämistä, mikä on huomioitava seura-

kunnan toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Tavoitteena on, että 
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vapaaehtoistoiminnasta tulee koko kirkon toimintaa ja seurakuntaelämää läpäi-

sevä periaate. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2018, 4—5, 12, 15.) 

 

Seurakuntien toimintakulttuuri on ollut vahvasti työntekijäkeskeinen. Lisättäessä 

vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia on kiinnitettävä huomiota vapaaehtois-

ten kouluttamiseen ja siihen, että heillä on riittävät resurssit käytössään voidak-

seen aidosti toimia tasavertaisina työntekijöiden rinnalla. Työntekijän on annet-

tava vapaaehtoiselle valtuudet toimia. Valtuuttaminen on tasavertaisuuden to-

teuttamista käytännössä, joka johtaa parhaimmillaan verkostojen laajenemiseen 

ja uusien syntymiseen. Julkinen valtuuttaminen myös sitouttaa ja antaa yhteisön 

tuen vapaaehtoisen työlle. Seurakunnan vapaaehtoinen edustaa toiminnassaan 

kirkkoa ja antaa sille kasvot. Siksi on tärkeää, että hän tuntee seurakunnan ja sen 

toiminnan sekä on sitoutunut sen arvoihin ja toiminnan tavoitteisiin. Verkostomai-

nen toimintatapa vaatii toimivaa viestintää kaikilla tasoilla ja eri toimijoiden välillä. 

Onnistuneen vapaaehtoistoiminnan yksi keskeinen tekijä on onnistunut viestintä. 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2018, 18—19; Suomen evankelis-luterilai-

nen kirkko 2015,19.) 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko Kirkkona monikulttuu-

risessa yhteiskunnassa (2014a, 41—42) sekä strateginen asiakirja Kohtaamisen 

kirkko (2014b, 10, 24) korostavat seurakunnan jäsenten tekemän työn merkityk-

sellisyyttä. Tulevaisuudessa seurakunnan palkattujen työntekijöiden on yhä 

enemmän osattava antaa moninaisista taustoista tuleville vapaaehtoistoimijoille 

tilaa ja mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan ja opittava näkemään 

heidät tasavertaisina yhteistyökumppaneina. Työntekijöiden ja luottamushenki-

löiden on toimittava vapaaehtoistoimintaa hankaloittavien rakenteellisten ja asen-

teellisten esteiden poistamiseksi. Kirkon työntekijöiltä vaaditaan osaamista va-

paaehtoistyön organisointiin: vapaaehtoisten rekrytointiin, kouluttamiseen ja työn 

tukemiseen sekä toiminnan koordinointiin.  Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan 

johtamisessa tarvitaan hengellistä johtamista, joka puolestaan edellyttää erilais-

ten hengellisten perinteiden ja identiteettien tuntemista, ymmärtämistä ja yhteen-

sovittamista (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2018, 14).  
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10.2 Kirkon maahanmuuttajatyö 

 

Maahanmuuton myötä kirkon toimintaympäristö on muuttunut aiempaa monikult-

tuurisemmaksi ja moniarvoisemmaksi. Aiempaa useammin kohdataan erilaisista 

kristillisistä perinteistä tulevia, toisin uskovia ja uskonnottomia. (Suomen evanke-

lis-luterilainen kirkko 2013, 5.) Kirkon näkökulma eri uskontojen ja aatteiden kan-

nattajien kohtaamiseen perustuu muun muassa Jeesuksen opetuksiin. Vertauk-

sella laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10:25—37) Jeesus opetti, että jokainen 

ihminen on lähimmäinen. Myös toisin uskova on lähimmäinen, jota rakkauden 

kaksoiskäskyn (Matt. 22:34—40) mukaan tulisi rakastaa niin kuin itseään. Kultai-

nen sääntö: “Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille.” 

(Luuk. 6:31) kehottaa kohtelemaan ihmisiä tasa-arvoisesti, samoin kuin Jeesuk-

sen opetus viimeisestä tuomiosta (Matt. 25: 31—45). Vieraanvaraisuus on kristil-

linen hyve, joka perustuu Jumalan rakkauteen, josta jokainen on osallinen. Kris-

tillisen vieraanvaraisuuden tavoitteena on yhdenvertaisuus ja kumppanuus. (Hil-

tunen & Vasko 2011, 10; Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Tutki uskoa. Sa-

nasto. Pakolais- ja maahanmuuttajatyö; Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

2014a, 34.) 

 

Kirkolla ja paikallisseurakunnilla on merkittävä rooli asennevaikuttajana ja ilma-

piirin luojana suomalaisessa yhteiskunnassa. Seurakuntien on toimittava tasa-

vertaisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistäen ja kaikenlaista syrjin-

tää ja rasismia vastustaen. Yhteiskunnan monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden 

lisääntyessä seurakunnissa täytyy olla valmiuksia antaa tilaa uusille ajatuksille ja 

erilaisille kristillisen uskon ilmaisun tavoille. Tarvitaan keskinäistä kunnioitusta, 

vuoropuhelun taitoa ja avoimuutta edistämään eri taustoista tulevien ihmisten 

osallisuutta ja mahdollistamaan yhdessä elämisen. Jäseniltään moninainen seu-

rakunta muistuttaa enemmän maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa, tuo sen lähelle. 

(Niemi & Siirto 2017, 83; Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Tutki uskoa. Sa-

nasto. Pakolais- ja maahanmuuttajatyö; Suomen evankelis-luterilainen kirkko. 

Plus. Yhteiskunta ja kirkko. Monikulttuurisuus.) 

 

Käytännössä kirkko voi tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja sopeutumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan tarjoamalla heille mahdollisuuksia osallistua 
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aktiivisesti seurakuntien toimintaan, sen kaikkiin toimintamuotoihin, sekä tarjoa-

malla tiloja maahanmuuttajien omaehtoiseen toimintaan. Seurakunnan toimin-

taan osallistumalla maahanmuuttajalle tarjoutuu mahdollisuus oppia suomen 

kieltä ja tutustua suomalaisiin ja luoda sosiaalisia verkostoja, mikä ehkäisee syr-

jäytymistä. Kirkko edistää kotoutumista myös tarjoamalla työ- ja harjoittelupaik-

koja sekä vapaaehtoistöitä maahanmuuttajille. Kristityille maahanmuuttajille 

tämä tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa omaa kutsumustaan uudessa koti-

maassa. Maahanmuuttajien sekä kulttuuri- ja kielivähemmistöjen vapaaehtois-

tehtäviin mukaan ottaminen rikastuttaa seurakunnan toimintaa, kun erilaisia re-

sursseja on enemmän käytettävissä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Plus. 

Yhteiskunta ja kirkko. Monikulttuurisuus. Seurakunnat ja maahanmuuttajat. Ko-

toutumisen tuki 2018.) 

 

Työ turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa on osa kirkon maahanmuutta-

jatyötä. Seurakunnat tekevät yhteistyötä alueen vastaanottokeskusten ja kiin-

tiöpakolaisten kohdalla kunnan pakolaistyöstä vastaavien työntekijöiden kanssa. 

Seurakunnat voivat tarjota maahanmuuttajille apua turvapaikkaprosessissa ja tu-

kea heidän jaksamistaan oleskelulupapäätöstä odottaessa esimerkiksi virkistys-

toimintaa tarjoamalla. Erityistä tukea tarvitseva ryhmä ovat maahan alaikäisinä 

yksin saapuneet. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Plus. Yhteiskunta ja 

kirkko. Monikulttuurisuus. Seurakunnat ja maahanmuuttajat. Pakolaiset ja turva-

paikanhakijat 2019.)  

 

Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyötä tehdään perhekeskeisellä työotteella 

hengellisen, henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistämiseksi eri työalojen re-

sursseja hyödyntäen. Merkittävä resurssi ovat vapaaehtoiset, joiden työpanos 

mahdollistaa monipuolisen toiminnan järjestämisen. Diakoniatyöntekijöiden asi-

antuntemusta tarvitaan yhteiskunnan palveluiden ja arjen kysymysten selvittämi-

sessä uuteen kotimaahan asettuessa. Kommunikaatiota voidaan helpottaa tulk-

kauksella tai jo kotoutuneiden maahanmuuttajien tai lähetystyössä olleiden kieli- 

ja kulttuuriosaamista hyödyntäen. Pääsemällä osalliseksi seurakuntayhteydestä 

maahanmuuttajat voivat löytää itselleen myös hengellisen kodin seurakunnasta. 

Kirkon tekemän maahanmuuttajien parissa tekemän työn vahvuus onkin yhtei-

söllisyydessä, joka tarjoaa tulijalle mahdollisuuden osallisuuden kokemukseen. 
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(Niemi & Siirto 2017, 40—41, 83—84; Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Plus. 

Yhteiskunta ja kirkko. Monikulttuurisuus. Seurakunnat ja maahanmuuttajat. Ko-

toutumisen tuki 2018.) 

 

 

10.3 Koulutusmateriaalin hyödyntäminen kirkon työssä 

 

Huomioimme koulutusmateriaalia suunnitellessamme ja koostaessamme diako-

niatyön opinnot ja mielestämme koulutusta voisi käyttää myös seurakuntien maa-

hanmuuttaja-, tukihenkilö ja ystäväpalvelutyötä tekevien vapaaehtoisten koulut-

tamisessa. Tällöin koulutuksessa olisi tuotava esiin kristillisyys toiminnan perus-

tana. Uskontodialogia olisi hyvä lähestyä tunnustuksellisen kristityn näkökul-

masta, perustella uskontodialogin tarpeellisuus teologisesti ja painottaa, että us-

kontodialogin tavoitteena ei ole julistus eikä käännyttäminen vaan solidaarisen 

yhdessä elämisen mahdollistuminen. 

 

Kulttuurien ja katsomusten moninaisuuden kohtaaminen, dialogisuus sekä kom-

munikointi suomea heikosti puhuvan ja ymmärtävän kanssa ovat nykypäivän 

kansalaistaitoja, joiden tunteminen antaa valmiuksia kohdata ihmisiä niin ammat-

tilaiselle kuin vapaaehtoisellekin. Ihmissuhde- ja asiakastyö perustuu dialogisuu-

teen, jota koulutusmateriaali keskeisesti käsittelee. Selkokieli helpottaa asioiden 

hoitamista paitsi maahanmuuttajien myös vanhusten ja vammaisten kanssa. 

Nämä muodostavat suuren ja koko ajan kasvavan asiakasryhmän diakonia-

työssä, joten jokainen diakonian kentällä työskentelevä ammattilainen ja vapaa-

ehtoinen varmasti hyötyisi sekokielen perusteiden ja kommunikaation tukemisen 

keinojen opiskelusta. Kirkon kasvatus- ja rippikoulutyössä toimiville koulutusma-

teriaali tarjoaa perustietoa kulttuurien ja katsomusten moninaisuudesta, jota voisi 

käsitellä esimerkiksi toiminnallisen ja kokemuksellisen oppimisen keinoin lasten 

ja nuorten kanssa. 

 

Kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen ja avoin seurakunta nousivat aiheena 

esille tutustuessa evankelis-luterilaisen kirkon monikulttuurisuustyöhön. Kulttuu-

risen moninaisuuden lisääntyminen tuo mukanaan haasteita, kuten pohdintaa 

siitä, mikä voi muuttua ja minkä täytyy säilyä. Näiden kysymysten ratkaisemiseksi 
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on käytävä keskusteluja, joiden virittäjänä koulutusmateriaali voisi toimia. Koulu-

tuksemme teemat toivottavasti myös edistävät ihmisten välistä ymmärrystä ja tar-

joavat työkaluja vuoropuheluun sekä avoimuuden lisäämiseen. Tältäkin osin 

opinnäytetyömme soveltuu hyvin hyödynnettäväksi seurakunnissa ja edistämään 

kaksisuuntaista kotoutumista ja avoimempaa seurakuntaa mihin ihmisten olisi 

hyvä tulla.  
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11 POHDINTA 

 

 

Toiminnallisen, työelämälähtöisen opinnäytetyömme tekeminen on ollut pitkä, 

monivaiheinen prosessi, jossa suvantovaiheet ja kiivaamman työskentelyn jaksot 

ovat seuranneet toinen toistaan. Aineiston hankkimiseen, koulutusmateriaalin 

työstämiseen, koulutusten pitämiseen sekä raportointiin on kaikkiin sisältynyt 

sekä innostumisen ja aktiivisen työskentelyn että kyllästymisen ja passiivisen 

työskentelyn vaiheita. On ollut hyödyllistä havaita, että passiivisen työskentelyn 

vaiheissa tapahtuu kypsymistä, asian sisäistämistä. Tämä on kasvattanut kärsi-

vällisyyttä ja stressinsietokykyä sekä luottamusta siihen, että itseään ja omaa jak-

samistaan on hyvä kuunnella. Pakkotahtisesta työskentelystä luopumalla voi 

päästä hyvään lopputulokseen. Työelämäohjaajilta saatu palaute työskentelyn 

aikana on tukenut tämän luottamuksen rakentumista. 

 

Yhteydenpidossa opinnäytetyöprosessin aikana oli omat haasteensa, koska 

opinnäytetyöntekijät asuivat kaikki eri paikkakunnilla ja myös työelämäohjaajat 

olivat eri paikkakunnilla. Tämä ei kuitenkaan muodostunut esteeksi vaan etäyh-

teydet olivat käytössä ja yhteistyö toimi alusta asti hyvin. Nämä käytännön toteu-

tukseen liittyvät kokemukset antavat valmiuksia ja madaltavat kynnystä hyödyn-

tää etäyhteyksiä myös työelämässä. Käytäntöön liittyvä positiivinen kokemus oli 

myös se, että opinnäytetyön työelämäohjaajan vaihtuminen kesken projektin ei 

aiheuttanut ongelmia, vaan siirto toiselle työntekijälle tapahtui ennakoidusti ja 

saattaen. Tämä voi toimia arvokkaana esimerkkinä siitä, kuinka asioita hoidetaan 

hyvin ja vähäisin haitoin alati muuttuvassa työelämässä. 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli kaikin puolin hyödyllistä ammatillisen kasvun näkö-

kulmasta. Koulutuksen pitäminen toi varmuutta omaan esiintymiseen. Koulutta-

jakokemuksen kautta oppi myös enemmän siitä, mitä tämänkaltaisen koulutuk-

sen toteuttamiseen sisältyy. Tästä on hyötyä, olipa sitten itse tuottamassa tai jär-

jestämässä koulutusta. Yhteiskunnan muuttuessa yhä heterogeenisemmäksi 

koulutusaiheiden tuntemuksesta on varmasti hyötyä tulevassa työelämässä asi-

akkaita kohdatessa.  Diakoniatyöhön suuntautuvina koemme, että opinnäytetyön 

aihepiirit laajentavat osaamistamme myös kirkonalalla, ja tämä kokemus antaa 
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osaamista ja näkemystä esimerkiksi seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittä-

miseen. Kun olemme ammattilaisina organisoimassa vapaaehtoistoimintaa, on 

hyvä muistaa, että tutkimusten mukaan ihmiset suhtautuvat myönteisesti vapaa-

ehtoistoimintaan ja ovat halukkaita osallistumaan, jos heitä pyydetään mukaan. 

Henkilökohtaisesti esitetty kutsu on hyvä tapa saada uusia toimijoita. 

 

Mielestämme oli tärkeää esitellä opinnäytetyöraportissamme työmme teoriapoh-

jaa koulutuksen runkoa mukaillen. Näin saimme myös perehdytettyä lukijan pa-

remmin koulutuksen teemoihin ja siihen laajuuteen, millä niitä koulutuksessa kä-

sittelimme, sekä perusteltua aiheiden valikoitumista koulutukseen. Teoriaosioita 

yhdistävä tekijä ja koulutusmateriaalin keskeinen teema on ihmisten välinen vuo-

rovaikutus. Koulutuspäivien keskusteluissa pinnalla oli vuorovaikutustaitojen ke-

hittäminen. Huomasimme käytännössä, että näissä asioissa voimme oppia toi-

nen toistemme kokemuksista. Vuorovaikutustaidot ovat ihmissuhdetyössä kes-

keisiä ja ajatus siitä, että dialogi on yhdessä oppimista, rohkaisee meitä ammat-

tilaisina ottamaan puheeksi vaikeaksikin koettuja keskustelunaiheita. Se auttaa 

myös muistamaan ja ymmärtämään, että jokainen ihminen on omien asioidensa 

asiantuntija.  

 

Maahanmuuttajien kotoutumiseen vaikuttavien, sitä edistävien ja hidastavien, te-

kijöiden tiedostaminen on tärkeätä niille, jotka tekevät vapaaehtoistyötä maahan-

muuttajien parissa. Paitsi että he hyödyntävät tietojaan työskennellessään maa-

hanmuuttajien kanssa, he voivat myös jakaa tietoa omissa yhteisöissään ja edis-

tää näin vastaanottavan yhteisön sopeutumista uusiin jäseniinsä. Vapaaehtois-

toiminta edistää kaksisuuntaista kotoutumista arjen tasolla, mikä puolestaan kas-

vattaa yhteisön jäsenten sosiaalista pääomaa. Opinnäytetyössämme käsittele-

mämme teemat ovat ajankohtaisia, nykypäivän kansalaistaitoja, joista jokainen 

voi hyötyä. Koulutusmateriaali on hyödynnettävissä kaikkien vapaaehtoisena 

maahanmuuttajatyötä tekevien osaamisen syventämisessä. Koulutusta voisi tar-

jota sellaisenaan myös kasvatusalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat 

monikulttuurisia perheitä sekä eri syistä selkokielen käyttämisestä hyötyviä hen-

kilöitä. Lapsille ja nuorille suunnatuissa koulutuksissa aiheiden ympärille voisi ra-

kentaa toiminnallista, kokemusoppimiseen perustuvaa työskentelyä.  
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Opinnäytetyötä tehdessämme olemme pyrkineet noudattamaan hyvää tieteellistä 

käytäntöä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6—7). Koulutusmateriaalin 

koostamisessa tarvittavaa tietoa on kerätty monipuolisista lähteistä, jotta loppu-

tulos olisi laadukas ja relevantti. Olemme pyrkineet käyttämään mahdollisimman 

uusia lähteitä, joskin esimerkiksi maahanmuuttajien uskonnollisuuteen liittyvät ti-

lastoihin perustuvat uusimmat tiedot tiedämme jo vanhentuneiksi. Suuntaa-anta-

vina niitä on kuitenkin käytetty. Olemme viitanneet käyttämiimme lähteisiin asian-

mukaisella tavalla niin koulutusmateriaalissamme kuin opinnäytetyömme rapor-

tissakin. Prosessia on sen edetessä dokumentoitu, ja raportti kirjoitettu doku-

mentteihin perustuen. Olemme koulutusmateriaalia laatiessamme kunnioittaneet 

yhteistyötahomme Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvoja huomioimalla, että 

sen toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Toimme tämän 

esille koulutustilaisuuksissa sekä pyrimme käsittelemään katsomuksia tasa-ar-

voisesti esityksessämme. 

 

Kokonaisuudessaan tämän opinnäytetyön toteuttaminen sekä hyvä yhteistyö ti-

laajan kanssa on tukenut hyvin ammatillista kasvuamme ja opinnäytetyötämme 

on ollut sopivan haastava tehdä ja sen kautta omaa osaamistaan ja ajatteluaan 

on päässyt syventämään.  
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LIITE 1. Kohtaamisia ja kommunikaatiota –diaesitys 

 
Dia 1 
 

KOHTAAMISIA JA 
KOMMUNIKAATIOTA

Päivi Kupiainen

Jenni Niskanen

Emma Taavitsainen

2019

 
 

 
Dia 2 
 

KOULUTUSPÄIVÄN 
AIKATAULU

• Klo 10.00 Tervetuloa koulutukseen, 
esittelykierros

• Klo 10.15 Kulttuurien välinen kohtaaminen 
(Jenni Niskanen)

• Klo 11.00 Uskontodialogi (Päivi Kupiainen)

• Klo 12.00 Ruokailu

• Klo 12.30 Selkokielisyys (Emma 
Taavitsainen)

• Klo 13.15 Purku ja palaute

• Klo 13.45 Kahvit ja kiitokset

• Klo 14.00 Koulutus päättyy
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Dia 3 
 

Kulttuurien välinen 
kohtaaminen

Jenni Niskanen

 
 

 
Dia 4 
 

KULTTUURI KÄSITTEENÄ

• Paljon käytetty, monimerkityksellinen ja myös epämääräinenkin käsite

• Jaettu merkitysten systeemi (yhteinen kieli, symbolit, koodit, jotka vaikuttavat jäsenten
toimintaan yhteisössä ja myös ajatteluun)

• Kollektiivinen ilmiö

• Kulttuuriset kohtaamiset osana elämäämme

• Yhteisölliset ja yksilölliset kulttuurit
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Dia 5 
 

MAAHANMUUTTO

• Maahanmuuttoon ihmisellä voi olla monia eri syitä, esimerkiksi: opiskelu, työt, pakolaisuus, 
turvapaikan hakeminen

• Suomeen kohdistuva maahanmuutto perustuu määrällisesti eniten perhesyihin, työhön tai 
opiskeluun

 
 

 
Dia 6 
 

MAAHANMUUTTO KOKEMUKSENA

• Maahanmuuton syy voi muokata tapahtumasta positiivisen tai negatiivisen

• Omat toiveet ja odotukset, yksilölliset piirteet ja ikä vaikuttavat sopeutumiseen

• Kuka muutosta on päättänyt?

• Eroavaisuudet uudessa maassa

• Turvallisuuden tunne
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Dia 7 
 

KOTOUTUMINEN JA OSALLISUUS

• Kotoutumisen tavoitteena on maahanmuuttajan kokemus siitä, että hän on täysivaltainen
jäsen yhteiskunnassamme ja hänellä on uudessa kotimaassaan tarvittavat tiedot ja taidot

• Kotouttaminen: toimenpiteitä viranomaisten taholta, joilla edistetään yksilön
kotouttamista erilaisin keinoin (terveyden, hyvinvoinnin, koulutuksen ja työllisyyden
lisääminen)

• Osallisuus ja osallisena oleminen: jokaisen oikeus terveyteen, työhön, koulutukseen,
toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus
vaikuttaa ja osallistua itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen.

 
 

 
Dia 8 
 

KAKSISUUNTAINEN KOTOUTUMINEN

• Kotoutuminen on kaksisuuntainen keskinäisen muuttumisen prosessi ja sen myötä
yhteiskunta muokkautuu väestön monimuotoistuessa

• Oma aktiivinen rooli kotoutumisessa

• Yksilön ja yhteiskunnan oikeudet ja velvollisuudet

• Kotoutuminen vuorovaikutuksessa kantaväestön ja suomalaisen yhteiskunnan kanssa

• Ystävyyssuhteet kantaväestöön
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Dia 9 
 

ÄITIYS UUDESSA MAASSA

• Kulttuuri ja vanhemmuus

• Käsitys äitiydestä

• Kielitaidon merkitys vanhemmuudessa

• Sosiaalinen pääoma

 
 

 
Dia 10 
 

LÄHTEET

• Alitolppa-Niitamo, A., Fågel, S. Säävälä, M. (Toim.) (2013). Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan 
muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Helsinki: Väestöliitto ry. 

• Castaneda, A.E, Rask, S, Koponen,P, Mölsä, M, Koskinen, S (toim.). 2012. Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. 
Tutkimus venäläis-, somalilais- ja kurditaustaisista Suomessa. Raportti 61/2012. Saatavilla 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90907/THL_RAP2012_061_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Hiitola, J., Anis, M., Turtiainen, K. (Toim.) (2018). Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi, kohtaamisissa kehittyviä 
käytäntöjä. Tampere: Vastapaino. 

• Korhonen, V. & Puukari, S. (Toim.) (2013). Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: Ps-Kustannus.

• Mela, K. (2013). Vieraat äidit kotipolulla. (Pro Gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto) Saatavilla 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39943/vieraata.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Dia 11 
 

LÄHTEET

• Mäntymaa, E. (2018). Miksi maahanmuuttajanainen ei ole töissä? Maryan Jamalla on siihen vastaus. Saatavilla https://yle.fi/uutiset/3-10480850

• Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Hyvinvointi- ja terveyserot. Keskeisiä käsitteitä. Sosiaalinen pääoma. Saatavilla https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-
terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita

• Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Hyvinvointi- ja terveyserot. Sosiaalinen pääoma. Saatavilla https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-
terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/sosiaalinen-paaoma

• Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos. Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus. Maahanmuuttajien osallisuus ja kotoutuminen. Saatavilla 1.1.2019 
https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-osallisuus-ja-kotoutuminen

• Toivanen, T. (2016). Äitinä uudessa maassa ja uudessa kulttuurissa. (Opinnäytetyö: Mikkelin ammattikorkeakoulu) Saatavilla 
http://www.theseus.fi/handle/10024/107191

• Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueet ja kasvupalvelut, Kotouttaminen (2018). Kotopolulla: järjestöt kumppaneina kotouttamisessa. Perheenäitikin haluaa näkyä ja 
kuulua. Saatavilla http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161018

• Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Kotoutumisen kaksisuuntaisuus. Saatavilla https://kotouttaminen.fi/kotoutumisen-kaksisuuntaisuus
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Dia 12 
 

Uskontodialogi
Katsomusdialogi

Päivi Kupiainen

 
 

 
Dia 13 
 

USKONTOLUKUTAITO

• Kansalaistaito, ei teologiaa

• Tieto ja taito tunnistaa uskonto osaksi julkisuutta ja arkea

• Toisten uskontojen ja vakaumusten tuntemusta

• Uskonnollisen monimuotoisuuden tunnistamista

• Uskontojen ja katsomusten yhteiskunnallisen roolin hahmottamista

• Silta sekulaarin ja uskonnollisen välillä

• Puhetta uskonnosta, ei uskonnollista puhetta
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Dia 14 
 

DIALOGITAIDOT

• Auttavat eritaustaisten ihmisten kohtaamisessa

• Keino saavuttaa uudenlaista ajattelua

• Alan Race kuvaa ajattelun muuttumista dialogiruudukolla

DIALOGIN TAPA DIALOGIN TAVOITE DIALOGIN SAAVUTUS

Tiedon vaihtaminen Ymmärtäminen Uuden löytäminen

Keskustelu Suvaitseminen Ymmärtäminen

Vuorovaikutteisuus Yhteys Muuttuminen

DIALOGI ON YHDESSÄ AJATTELEMISTA

 
 

 
Dia 15 
 

DIALOGIVALMIUKSIEN KEHITTYMINEN

KIELTÄMINEN ---> KIINNOSTUKSEN HERÄÄMINEN

TORJUNTA ---> TOISEN KUUNTELEMINEN, IHMISYYDEN HUOMAAMINEN

VÄHÄTTELY ---> MONINAISUUDEN HUOMAAMINEN JA TUNNUSTAMINEN

RAKENTAVA KRIITTISYYS, ONGELMIEN KÄSITTELYTAITO

HYVÄKSYNTÄ ---> TASA-ARVON ARVIOINTI, YHDESSÄOLOSTA NAUTTIMINEN

MUKAUTUMINEN ---> VAIKEISTA ASIOISTA PUHUMINEN

Vaatii aikaa, luottamuksellisuutta ja positiivisia kokemuksia
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Dia 16 
 

MITÄ USKONTODIALOGI ON?

Menetelmä, jossa on tarkoituksena

haastaa ihmisten

tietämättömyys ja ennakkoluuloisuus

toisista uskonnoista ja uskontojen edustajista (UNESCO)

 
 

 
Dia 17 
 

MIKSI SITÄ TARVITAAN?

• Uskontojen sisäinen moninaisuus vaatii

• Lisää kykyä ymmärtää uskonto oikeutetuksi ja tärkeäksi osaksi julkisuutta ja arkea

• Edistää positiivisen uskonnonvapauden toteutumista

• Luo tilaa moninaisuudelle yhteiskunnassa

• Edistää kotoutumista
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Dia 18 
 

ORIENTOITUMISTAVAT

KOGNITIIVINEN – asiantuntijatasolla

HENKINEN – kokemuksen tasolla

KÄYTÄNNÖLLINEN – arjen ja toiminnan tasolla

 
 

 
Dia 19 
 

TAVOITTEET

• Lisätä ymmärrystä eri uskonnoista ja kulttuureista tulevien ihmisten välille

• Edistää erilaisuuden sietämistä ja arjen sujumista

• Torjua väkivaltaa ja radikalisoitumista

• Ratkaista konflikteja ja edistää yhteiskuntarauhaa

• Pitää huolta vähäosaisimmista

• Suojella ympäristöä

• Edistää taloudellista turvallisuutta

 
 

  



71 
 

 

Dia 20 
 

VAATII OSALLISTUJALTA

• Arvostavaa, ymmärtävää, kunnioittavaa asennetta

• Oman katsomuksen ja perinteen tuntemista ja sen selkeää esille tuomista

• Taitoa kuunnella, kykyä kysyä, halua kertoa

• Rehellisyyttä ja kriittisyyttä

• Rohkeutta, valmiutta muutokseen

• Yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden huomioimista

 
 

 
Dia 21 
 

AIHEITA
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Dia 22 
 

MAAHANMUUTTAJIEN USKONNOLLISUUS

Uskonnollistamisen ja yleistämisen sijaan ihmiset tulisi nähdä yksilöinä

• Maahanmuuttajista valtaosa on kristittyjä, seuraavaksi eniten on muslimeja ja uskonnottomia

• Uskonnonharjoittamisen aste yleensä vähenee maahanmuuton yhteydessä

• Sopeutumisen myötä maahanmuuttajan uskonnonharjoitus lähestyy ympäröivän yhteiskunnan keskitasoa

• Suomeen muuttaneiden muslimien uskonnollisuus pysyy korkealla tasolla, jopa voimistuu

• Muualla Euroopassa tehtyjen tutkimusten mukaan noin kolmasosa muslimeista harjoittaa aktiivisesti 
uskontoaan, loput epäsäännöllisesti tai eivät ollenkaan

 
 

 
Dia 23 
 

HYVÄ TIETÄÄ ISLAMISTA

• Henkilö, jonka uskonto on islam, on muslimi

• Usko yhteen Jumalaan (arabiaksi Allah), joka on koko luomakunnan Jumala --> ihmiskunnan ykseys

• Pyhä kirja, Koraani, korostaa uskon ja hyvien tekojen yhteyttä

• Viisi pilaria: uskontunnustus, rukous, almuvero, paasto, pyhiinvaellus Mekkaan

• Muslimit ovat moninainen ryhmä; lähtömaan kulttuuri, lait sekä islamin lakikoulukunta vaikuttavat

• Keskeisiä pyhiä asioita, Jumalaa, Hänen sanaansa Koraania ja sanansa välittäjää Muhammedia, 
tulee kunnioittaa

• Muita pyhiä asioita ovat mm. paastokuukausi ramadan, perjantairukous, uskonnolliset juhlat ('id), 
pyhät paikat

• Moskeija on Jumalan palvelemispaikka, yhteisön sosiaalinen keskus ja kulttuurikeskus
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Dia 24 
 

LUE JA 
KATSO LISÄÄ

• Pruuki, H. (toim.) (2010). Pyhän rajoilla. Temppelitappeluista 
uskontodialogiin. Helsinki: Suomen Lähetysseura.

• Rautionmaa, H. (toim.) (2010). Uskontodialogi – kasvatusta 
kulttuurien kohtaamiseen. Helsinki: Kulttuuri- ja 
uskontofoorumi FOKUS.

• Hyvä tietää uskontodialogista – Näkökulmia Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon jäsenille

• Monien uskontojen ja katsomusten Suomi

• Hyvä tietää kristinuskosta

• Hyvä tietää islamista

• http://yhteisymmarrysviikko.fi/uskontodialogista/

• https://evl.fi/maailmalla/uskontodialogi

• http://www.uskontolukutaito.fi/

• https://www.globaalikasvatus.fi/

• https://www.mtv.fi/sarja/huomenta-suomi-
33001003008/jouluaika-yhdistaa-myos-uskonnot-1026686

 
 

 
Dia 25 
 

LÄHTEET

Al-Sharmani, M., Mustasaari, S. & Abdirashid A. I. (2018). Uskonnollinen perheriitojen sovittelu suomalaisissa moskeijoissa: Kehittyviä rooleja ja 
muovautuvia käytäntöjä. Teoksessa J. Hiitola, M. Anis &K. Turtiainen (toim.), Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä 
(53—73). Tampere: Vastapaino.

Hiltunen, P. Y. & Vasko, T. (toim.) (2011). Hyvä tietää uskontodialogista. Helsinki: Kirkkohallitus/ Kirkon ulkoasiain osasto.

Komulainen, J. & Vähäkangas, M. (toim.) (2009). Luterilaisen Suomen loppu? Kirkko ja monet uskonnot. Helsinki: Edita.

Kähkönen, E. (2016). Uskontolukutaito sekulaarin ja uskonnollisen välisenä siltana. Teoksessa R. Gothoni, S. Hyväri, M. Kolkka & P. Vuokila-Oikkonen 
(toim.) Osallisuus yhteiskunnallisena haasteena – Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2 (261 — 274). Saatavilla 
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/117560/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4_7_9789524932752.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Pauha, T. (22.1.2018). Maahanmuuttajien uskonnollisuudesta puhutaan enemmän kuin tiedetään. 
Saatavilla: https://www.maailma.net/nakokulmat/maahanmuuttajien-uskonnosta-puhutaan-enemman-kuin-tiedetaan

Pruuki, H. (toim.) (2010). Pyhän rajoilla. Temppelitappeluista uskontodialogiin. Helsinki: Suomen Lähetysseura.

Rautionmaa, H. (toim.) (2010). Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen. Helsinki: Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS.

Tuomela, A. & McGeuogh, H. (27.9.2017). Uskontojen lukutaito ja uskontodialogi [Luentotallenne]. Suomen Lähetysseura ja FOKUS ry. 
Saatavilla: https://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/uskontodialogi_9_2017.pdf
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Dia 26 
 

Selkokielisyys
Emma Taavitsainen

 
 

 
Dia 27 
 

Toimintaedellytyksemme 
virastossa ovat suotuisat 
työntekijöiden osalta niin, 
että kunkin on mahdollista 

toimia omien aikataulujen ja 
työtehtävien mukaisesti, mikä 
antaa monelle virkahenkilölle 

henkilökohtaista tyydytystä.
- Virtanen 2009
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Dia 28 
 

MITÄ SELKOKIELI ON?

• Suomen kielen muoto, joka on rakenteeltaan, sanastoltaan ja 
sisällöltään muutettu ymmärettävämmäksi ja luettavammaksi.

• Tasa-arvon asia: Jokaisella oikeus kirjallisuuteen, kulttuuriin ja 
tiedonsaantiin

• Suomen kielestä monia versioita: selkokieli, yleiskieli, erikoiskieli

• Suomessa selkokieltä on ryhdytty kehittämään varsinaisesti 1980-
luvulta lähtien

 
 

 
Dia 29 
 

MIKSI SITÄ TARVITAAN?

• Vuorovaikutuksessa henkilöiden kanssa, joiden kieli- tai kommunikointitaito on 
huomattavasti heikompi

• Esim. Kehitysvammaiset ihmiset, ikääntyvät, muistisairaat, ihmiset, joilla on kielellinen erityisvaikeus, 
autismin kirjon ihmiset, maahanmuuttajat ja pakolaiset

• Suomessa selkokieltä tarvitsee noin 8 – 12 % väestöstä eli 430 000 – 650 000 
(uusi selkokielen tarvearvio ilmestyy vuoden 2019 alussa)

• Selkokielen tarve kasvaa koko ajan väestön ikääntyssä sekä maahanmuuton ja 
erityislasten määrän kasvaessa
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Dia 30 
 

10 OHJETTA SELKOKIELEEN

1. Lyhyesti ja järjestelmällisesti

2. Yksi asia kerrallaan – pilko asia kokonaisuuksiin
• Jos sairastut lievään influenssaan, sinun ei tarvitse mennä välttämättä lääkärin vastaanotolle – voidaan 

pilkkoa kolmeen osaan: influenssaan, mitä pitää sillon tehdä ja lääkärin vastaanotolle ei lievien oireiden 
takia tarvitse mennä

3. Käytä tuttuja ja arkipäiväisiä sanoja
• Informaatio – tieto, kriittinen – arvosteleva

4. Kysy, jos et ymmärrä

5. Käytä konkreettisia esimerkkejä, jos aihe on uusi

 
 

 
Dia 31 
 

10 OHJETTA SELKOKIELEEN

6. Korosta ydinsanoja äänensävyillä tai intonaatiota eli sävelkulkua
• Muista ottaa rahaa, muista käydä vessassa ennen kuin lähdet

7. Puhu rauhallisesti, mutta älä liian hitaasti.

8. Käytä helppoja kielen rakenteita
• Sopimus, jonka työnantaja allekirjoittaa - Työnantajan allekirjoittama sopimus
• Tutkija ennusti Suomen väestönkasvun pysähtyvän - Tutkija ennusti, että Suomen

väestönkasvu pysähtyy

9. Anna aikaa

10. Käytä muita kommunikoinnin tukemisen tapoja.
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Dia 32 
 

Muita kommunikoinnin tukemisen tapoja

• Piirtäminen

• Viittominen

• Kuvakortit

• Eleet ja ilmeet

• Papunet

• Kommunikointitaulut ja –kansiot

• Blisskieli
• Graafinen kieli, käsitteet ja kielioppi korvataan symboleilla

 
 

 
Dia 33 
 

VAIKEUKSIA?

• Ongelmat vuorovaikutuksessa
• Turhautuminen, pelko, jännittäminen, häpeä

• Toistuvat ymmärrysvaikeudet saattavat usein luoda kiusallisia 
tilanteita

• Selkokieli puhuttaessa vaikeampaa lyhyen reaktioajan vuoksi
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Dia 34 
 

VAIKEUKSIA?

• Tärkeää muistaa, että epätäydellinenkin viesti voi olla ymmärrettävä

• Ajan kanssa yhteinen tapa kommunikoida löytyy

• Vuorovaikutuksessa uuden ihmisen kanssa on hyvä muistaa, että 
tilanne on uusi molemmille: Jännitys luultavasti molemminpuoleista

• Puhuessa myös helposti huomaa, jos käyttää liian vaikeaa ilmaisua 
tai sanaa = mahdollisuus löytää helpompi ilmaisu

 
 

 
Dia 35 
 

LÄHTEET

Kartio, J. (2009). Selkokieli ja vuorovaikutus. Helsinki: Kehitysvammaliitto, Oppimateriaalikeskus Opike.

Kehitysvammaliitto. Selkokieli. Saatavilla 7.1.2019 https://www.kehitysvammaliitto.fi/selkokieli/

Selkokeskus. Selkokieli. Selkokieli vuorovaikutuksessa. Yleisohjeet. Saatavilla
3.1.2019 https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieli-vuorovaikutuksessa/yleisohjeet/

Selkosanomat. Saatavilla 7.1.2019 https://selkosanomat.fi/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vammaispalvelujen käsikirja. Asiakasprosessi. Neuvonta ja ohjaus. 
Selkokieli. Saatavilla 7.1.2019 https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-
kasikirja/asiakasprosessi/neuvonta-ja-ohjaus/selkokieli

Virtanen, H. (2009). Selkokielen käsikirja. Helsinki: Oppimateriaalikeskus Opike.

Yle. Uskalla puhua vieraalla kielellä. Saatavilla 4.1.2019 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/08/29/uskalla-
puhua-vieraalla-kielella
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Dia 36 
 

MUUTA SELKOKIELELLE

• Kakon lisäksi hyökkääjä Aleksi Heponiemi, Puolustaja Henri Jokiharju ja Maalivahti Ukko-Pekka
Luukkonen olivat Suomen parhaita pelaajia ja heistä todennäköisesti tulee lajin supertähtiä
lähivuosien aikana.

• Ilmastosopimuksen tavoitteena on vähentää maapallon ilmaston lämpenemistä
tulevaisuudessa.

• Telinevoimistelija Oskar Kirmeksen suuri tavoite on päästä mukaan Tokion olympialaisiin.

• Loukattuaan kyynärpäänsä syksyllä Markkanen joutui odottamaan sen parantumista yhdeksän
viikkoa

• Yläkerrassa olevissa antiikkikaupoissa myydään vaikka mitä.

 
 

 
Dia 37 
 

MUUTA SELKOKIELELLE

• Ovikoristeen voi ostaa tai sen voi tehdä myös itse.

• Nainen on raskaana.

• Paju sopii tähän tarkoitukseen, sillä se taipuu helposti, mutta ei katkea.

• Tänä jouluna Leskistä voi katsoa valkokankaalta elokuvassa, jonka nimi on Juice 
ja se kertoo hänen elämästä.

• Sirkat ovat ekologisia.
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Dia 38 
 

MUUTETUT LAUSEET

• Kakon lisäksi Suomen parhaita pelaajia olivat hyökkääjä Aleksi Heponiemi, puolustaja Henri 
Jokiharju ja maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen. Heistä tulee todennäköisesti jääkiekon supertähtiä
lähivuosina.

• Ilmastosopimuksen tavoite on, että maapallon ilmasto lämpenee tulevaisuudessa vähemmän.

• Telinevoimistelija Oskar Kirmeksellä on suuri tavoite. Hän haluaa olla mukana Tokion
olympialaisissa.

• Markkanen loukkasi syksyllä kyynärpäänsä. Hän joutui odottamaan sen parantumista yhdeksän
viikkoa.

• Yläkerrassa on antiikkikauppoja, joissa myydään vaikka mitä.

 
 

 
Dia 39 
 

MUUTETUT LAUSEET

• Ovikoristeen voi ostaa. Sen voi tehdä myös itse.

• Nainen odottaa vauvaa.

• Paju sopii hyvin tähän tarkoitukseen. Se taipuu helposti, mutta ei
katkea.

• Tänä jouluna Leskistä voi katsoa valkokankaalta elokuvassa. 
Elokuvan nimi on Juice. Se kertoo Juice Leskisen elämästä.

• Sirkat ovat ympäristöystävällisiä.
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Dia 40 
 

"Taustasta riippumatta tarvitaan ihmisiä, 
jotka rakentavat jokapäiväisillä teoillaan

ja asenteillaan turvallista tilaa eri
väestöryhmien turvallisille kohtaamisille."

Jukka Hautala, HS 17.12.2016

 
 

 
Dia 41 
 

KIITOS!
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LIITE 2. Palautekyselylomake jatkokoulutuksen osallistujille

 

 

 

Jatkokoulutuksen palautelomake 
 
 

1. Valitse koulutuksen aihe  

   Jatkokoulutus 
 

   Toiminnanohjaus 
 

   Virkistys 
 

 

 

 

 

 

2. Koulutuspaikka tai -alue  

   Joensuun Vapaaehtoiskeskus 
 

   Jyväskylän vapaaehtoiskeskus 
 

   Kuopion Vapaaehtoiskeskus 
 

   Mikkelin Vapaaehtoiskeskus 
 

 

 

 

 

 

3. Koulutuksen ajankohta  

Päivämäärä: 

________________________________  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Valitkaa jokaisen kysymyksen kohdalla omaa näkemystänne parhaiten vastaavan vaihtoeh-
don numero.  

 
5 = Samaa 
mieltä 

4 = Jokseenkin samaa 
mieltä 

3 = Ei samaa eikä eri 
mieltä 

2 = Jokseenkin eri 
mieltä 

1 = Eri 
mieltä 

Sain toimintaani uutta tietoa  
 

               

Koulutus vastasi odotuksiani  
 

               

Aihe oli hyödyllinen vapaaehtoistoimintani 
näkökulmasta  

 

               
 

 

 

 

 

5. Millaista osaamista vapaaehtoistoimintaan sait tästä koulutuksesta?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

6. Mitä aiheita toivot jatkokoulutuksiin, toiminnanohjauksiin ja virkistyksiin?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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