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ESIPUHE 

Monihelin hallitus koostuu yhdestätoista jäsenestä ja yhdeksästä eri kansallisuudesta. Tämä 

monipuolinen ryhmä dynaamisia miehiä ja naisia on työskennellyt väsymättömästi 

ohjatessaan Monihelin työtä, huomioiden koronapandemian takia muuttuvat dynamiikat 

Suomessa ja maailmassa. Hallituksen on täytynyt astua ulos normaaleista rutiineista 

löytääkseen uusia tapoja asioiden tekemiseen ja samalla varmistaa, että organisaation 

missio, visio sekä jäsenjärjestöjen toiveet ja tavoitteet johtavat päätöksentekoa. 

Monihelissä on tapahtunut valtavaa edistystä operatiivisessa toiminnassa ensimmäisen 

puheenjohtajuusvuoteni aikana. Tämä menestys on seurausta tehokkaasta yhteistyöstä 

hallituksen, toiminnanjohtajan, henkilöstön, jäsenjärjestöjen sekä yhteistyökumppaneiden 

välillä. Tänä vuonna olemme luoneet uuden strategian organisaatiolle tehokkaassa ja 

toimivassa prosessissa, joka ensimmäistä kertaa otti mukaan jäsenjärjestöt. Strategian 

päämääränä on aktivoida verkostoa, vahvistaa tasa-arvoa sekä panostaa kumppanuuksiin. 

Nämä tavoitteet luovat perustan hallituksen pohdinnoille ja päätöksille, henkilöstön 

tehtäville, jäsenjärjestöille sekä kumppaneille. 

Organisaatioon liittyneiden järjestöjen määrä on kasvanut tänä vuonna, ja kasvua oli myös 

rahoitettujen hankkeiden määrässä, mikä on lisännyt henkilöstön lukumäärää. Ensimmäistä 

kertaa organisaation historiassa aloimme jakaa Monihelin vuoden jäsenjärjestö (Member 

Association of the Year Award) eli MAYA-palkintoa, josta tulee vuosittainen tapahtuma eri 
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teemoin. MAYA-palkinnon tavoite on tunnistaa ja osoittaa arvostusta jäsenjärjestöjen työtä 

kohtaan ja motivoida muita olemaan aktiivisia.  

Myös Moniheli-avustuksen hakijamäärä on kasvanut, mikä on auttanut jäsenjärjestöjä 

kokeilemaan erilaisia pienimuotoisia projekteja, jotka voivat johtaa suurempiin hankkeisiin 

tulevaisuudessa. Yhteistyössä muiden kumppaneiden kanssa, hallitus on käynyt läpi ja 

vahvistanut avustuksen haku- ja saamisprosessia varmistaakseen paremman 

läpinäkyvyyden. Tämän vuoden aikana Moniheli on myös vetänyt puoleensa ja ansainnut 

merkittävien kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja instituutioiden arvostusta, 

kun sen rooli ja vaikutus kotoutumisasioissa on tullut entistä selvemmäksi. 

Haluan kiittää hallituksen jäseniä heidän epäitsekkäästä työstään KAIKILLE paremman 

Suomen puolesta. Olemme tehneet hyvää työtä, mutta edessä oleva tehtävä on valtava, 

varsinkin kun tilanne, jossa elämme, on hyvin altis muutoksille. Olen luottavainen, että 

hallituksen asiantuntemus ja sen jäsenten omistautuminen sallii meidän kääntää jokainen 

haaste mahdollisuudeksi kehittää organisaation toimintaa eteenpäin. Me jatkamme uusien 

ideoiden ja rahoitusmahdollisuuksien tutkimista ja varmistamme maahan muuttaneiden 

hyvinvoinnin ja oikeuksien turvaamista Suomessa.  

Haluan kiittää toiminnanjohtajaa yhteistyöstä hallituksen kanssa ja organisaation sujuvan 

operatiivisen toiminnan varmistamisessa. Monihelin henkilökunnan jäsenille kiitos 

ahkeruudesta, sinnikkyydestä ja joustavuudesta näinä haastavina aikoina − tämä ei ole 

jäänyt huomaamatta. 

Haluan kiittää kaikkia jäsenjärjestöjä, joiden toiminnassa Monihelin työ on näkynyt, ja 

rohkaista muita toimimaan ennakoivasti. Monihelin kasvu on hyvä asia, ja mielestäni 

kaikkien jäsenjärjestöjen tulisi hyötyä siitä. Se vaatii kuitenkin vaikuttavaa viestintää ja 

yhteistyötä jäsenjärjestöjen, toimiston ja hallituksen välillä. 

Sinä olet Moniheli, minä olen Moniheli, me olemme 

Moniheli. 

Moninaisuudessa on voimaa! 

Lämpimimmät terveiset, 

Emma Tamankag  

Puheenjohtaja 
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1. JOHDANTO 

Vuonna 2021 Monihelin arki muuttui pandemian ja toiminnan kasvun myötä merkittävästi. 

Yhteiskunnallinen arvomme on tunnistettu laajasti, kuten kansallisten organisaatioiden 

yhteydenotot ja asiantuntijaroolin konsultaatiopyynnöt osoittavat. Yhteistyö ministeriöiden 

ja muun muassa poliisin kanssa on avannut meille uusia näkökulmia ja vaikuttamiskanavia. 

Me osaamme asiamme ja jaamme osaamistamme mielellämme. Olemme haluttu osallistuja 

ja taho, johon Suomi luottaa. Tämä on juuri sitä, mitä haluamme, ja uskomme, että 

kykenemme olemaan saamamme luottamuksen arvoisia.  

Moniheli on kiinnostunut kaikista yhteistyömahdollisuuksista, joilla parannetaan 

maahanmuuttajien asemaa ja tehdään työtä monikulttuurisen ja yhdenvertaisen Suomen 

puolesta. Tätä työtä ei ole mahdollista tehdä yksin. Olemme kiitollisia Monihelin verkoston 

jäsenille ja nykyisille yhteistyökumppaneillemme, koska te olette auttaneet meitä 

vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan tavalla, johon emme olisi yksin pystyneet. 

Kiitämme sydämellisesti tähänastisesta yhteistyöstä ja haluamme jatkaa kanssanne myös 

tulevaisuudessa. 

Pandemia on muuttanut toimintaamme paljon digitaalisemmaksi, mikä näkyy kaikessa. 

Nykyiset projektimme jatkuvat ensi vuonna ja niiden tueksi olemme vuonna 2021 aloittaneet 

DigiUp-hankkeen, jolla autamme jäsenkuntaamme kohti parempia digitaalisia 

kansalaistaitoja. Julkaisimme vuonna 2021 uuden verkkosivuston, joka sopii tarpeisiimme 

monin tavoin edellistä paremmin. Verkkoyhteyksien välityksellä toimiminen on pandemian 

jälkeisen elämän uusi normaali, johon meidän tulee olla valmiimpia.  

Moniheli on päivittänyt strategiansa vastaamaan nykyistä statustamme, mutta 

perustehtävämme ei näissä myrskyissä katoa mihinkään. Annamme edelleen osaavaa tukea 

niihin kaikkein tärkeimpiin, aivan olennaisiin ja tavallisiin asioihin, kuten asumiseen, 

terveydenhuoltoon, koulutukseen, verkostoitumiseen ja työllistymiseen. Monihelin 

tehtävänä on edistää yhä monikulttuurisemman suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä 

sellaiseksi, että se on hyvä paikka elää myös uussuomalaiselle väestölle. Myös vuonna 2022 

aiomme tukea ja vahvistaa monikulttuuristen 

jäsenjärjestöjemme toimintaa niin, että ne voivat toteuttaa 

omaa missioitaan aktiivisina toimijoina yhteiskunnassamme.  

 

Abdirahim Hussein  

Toiminnanjohtaja 
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2. STRATEGIA 

Monihelin hallitus, yhteistyössä henkilökunnan ja jäsenjärjestöjen kanssa, ovat 

helmi−lokakuussa 2021 luoneet verkoston strategian seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. 

Kolme strategista painopistettä vuosille 2022-2024 

 

 

1. Aktivoimme verkoston  

• järjestämällä verkoston sisällä tilaisuuksia yhteistyölle ja kohtaamisia kasvokkain ja 

verkossa  

• luomalla toimintatapoja, jolla verkoston jäsenet saavat äänensä kuuluviin eri 

teemoista  

• varmistamalla, että jäsenet tuntevat Monihelin paremmin  

2. Vahvistamme yhdenvertaisuutta  

• viestimällä saavutettavasti, ymmärrettävästi ja selkeästi, jotta tavoitamme eri 

kohderyhmät 

• tekemällä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista vaikuttamistyötä tehokkaasti ja 

täsmällisesti  

• vaikuttamalla yhteiskunnan rakenteisiin, jotka liittyvät Suomeen muuttaneiden 

ihmisten ja heidän yhteisöjensä kotoutumiseen, hyvinvointiin ja osallisuuteen  

3. Panostamme kumppanuuteen  

• rakentamalla ensisijaisesti yhteisiä hankkeita jäsenjärjestöjen ja muiden 

sidosryhmien kanssa  

• vahvistamalla jäsenjärjestöjen osaamista tehdä aktiivista ja vaikuttavaa toimintaa  

• tukemalla yhteistyötä sekä jäsenjärjestöjen välillä että jäsenjärjestöjen ja 

sidosryhmien välillä.  
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3. VAKAAMPIA SISÄISIÄ RAKENTEITA MISSIOMME TOTEUTTAMISEEN  

Moniheli kiinnittää uutta henkilökuntaa ja uusia tiloja  

Moniheli on hakenut perusavustuksen korotusta kahden lisätyöntekijän palkkaamiseen, 

viestintäpäällikön ja kehittämis- ja talouspäällikön. Viestintäpäällikön tehtävä vakiintuisi 

vuonna 2021 luodun viestintäasiantuntijan roolin paikalle ja keskittyisi Monihelin 

kokonaisvaltaisen viestinnän suunnitteluun, koordinointiin eri toimintojen välillä ja 

kehittämiseen sekä uuden verkkosivuston jatkokehittämiseen. Kehittämis- ja talouspäällikkö 

kehittäisi organisaation hallintokäytäntöjä ja henkilöstöprosesseja ja hoitaisi järjestön 

taloushallintoa.  

Monihelin tilat Helsingin Kalasatamassa kävivät jo vuonna 2020 alkaneiden uusien 

hankkeiden myötä liian pieniksi. Siirto koronapandemian etätyömallista uuteen 

hybridimalliin ja suunniteltu työyhteisön laajentuminen tekevät muuton tilavampiin ja 

sopivampiin tiloihin välttämättömäksi. Vuonna 2022 Moniheli muuttaa uusiin tiloihin, jotka 

mahdollistavat joustavan työnteon henkilökunnalle ja tarjoavat puitteita perustoimintaan 

jäsenjärjestöille. 

 

 

Moniheli kehittää kestävämpää työskentelykulttuuria 

Työyhteisön nopea kasvu ja koronapandemian tuomat muutokset työskentelytapoihin 

vaativat joustavuutta ja nopeaa sopeutumista henkilöstöltä. Työhyvinvoinnin ylläpitämisen 
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ja parantamisen tärkeys jälleen korostuu järjestöalan hektisessä työympäristössä. Vuonna 

2022 työskentelytapojen kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on mahdollistaa Monihelin 

työyhteisöille vaikuttavan ja kestävän työn tekemisen hyvinvointia edistävissä olosuhteissa. 

Kehittämis- ja talouspäällikkö viimeistelee henkilöstöohjeet, kehittää henkilöstöhallinto- ja 

perehdytysprosesseja sekä tukee työyhteisön yhteisten käytäntöjen päivittämisessä 

projektien hallinnon ja työn organisoinnin vahvistamiseksi. Vuoden 2022 alussa toteutetaan 

säännöllinen työpaikkaselvitys henkilökunnan työhyvinvoinnista.  

 

Moniheli uudistaa verkoston johtamisen rakenteen 

Monihelin luonne verkostona ja järjestönä samanaikaisesti vaatii selkeää roolijakoa 

hallituksen, toiminnanjohtajan ja muun työyhteisön välillä. Järjestön kasvu edellyttää sen 

johtoelimissä yhä laajempaa osaamista. Vuonna 2022 tutkitaan eri tapoja uudistaa 

Monihelin johtoelimiä, kuten vaalivaliokunnan perustamista, päivitetään verkoston säännöt 

edellisen perusteella ja täydennetään sääntöjä hallituksen roolin osalta hallinto-ohjeella. 

Uudistuksen valmistelee kehittämis- ja talouspäällikkö yhdessä työryhmän kanssa, joka 

koostuu toiminnanjohtajasta, hallituksen jäsenistä ja henkilöstön edustajista. Sääntöjen 

päivitys esitetään 

kevätkokoukselle 2022. 

 

Moniheli panee 

täytäntöön uuden 

strategiansa 

Moniheli on vuoden 2021 

aikana luonut uuden 

strategian vuosille 

2022−2024. Vuonna 2022 

keskitytään strategian 

linjausten tulkitsemiseen 

ja käytäntöön ottamiseen niin verkoston ja organisaation jokapäiväisessä työssä kuin 

toiminnan suunnittelussa. Vuoden 2022 pääpainopisteet strategian käyttöönotossa ovat 

viestinnän kehittäminen luomalla viestintästrategia, vaikuttamistyön suunnittelu 

hallitukselle suunnatun koulutuspäivän avulla sekä verkoston sisäisen vuorovaikutuksen ja 

yhteistyön vahvistaminen erilaisilla toimenpiteillä. 
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Vuonna 2022 syntyvät 
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4. TOIMINNAN PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 

 

4.1. Monikulttuuristen järjestöjen osaaminen, toiminta ja verkosto kasvavat  

Monikulttuuriset järjestöt saavat puitteet toimintaansa 

Vuonna 2022 Moniheli tukee monikulttuuristen järjestöjen osaamisen kehittämistä eri 

tavoin. Neuvoamme monikulttuurisia järjestöjä ajanvarauksella sekä viikoittaisella walk-in 

neuvonta-ajalla järjestötoiminnan eri osa-alueisiin, ja järjestämme tarpeen mukaan 

avustushakemusten sparrausaikoja eri rahoitushakuja varten. Koulutamme jäsenjärjestöjä 

projektisuunnittelussa työpajasarjalla Moniheli-avustuksen haun yhteydessä, ja järjestämme 

erilaisia oppimistilaisuuksia eri aiheista viestinnästä taloushallintoon yhteistyössä 

Kansalaisfoorumin ja Järjestöhautomon kanssa. Kehitämme edelleen tietopankkiamme sekä 

asiakirjamallejamme muiden järjestöjen käyttöön. Otamme huomioon myös 

jäsenjärjestöjen tilatarpeet 

uusien toimitilojen valinnassa ja 

suunnittelussa. 

 

Verkosto osallistaa 

tehokkaammin jäseniään ja 

edistää yhteistyötä 

Jäsenviestinnän kehittäminen ja 

verkoston keskinäisen 

vuorovaikutuksen 

parantaminen nousivat esiin 

uuden strategian valmistelussa. 

Jäsenjärjestöjen kannalta tavoitteina on vuonna 2022 varmistaa, että Monihelin välittämä 

tieto osallistumismahdollisuuksista tavoittaa laajemmin eri toimijoita jäsenjärjestöjen sisällä. 

Aiomme myös tarjota uudenlaisia tapoja verkostoitua ja tehdä yhteistyötä verkoston sisällä.  

Ensimmäinen tavoite toteutetaan tuomalla tietopankin sisällöt esiin julkisille 

verkkosivuillemme sekä tekemällä olemassa olevista jäsenviestinnän kanavista, kuten 

jäsenkirjeestä ja jäsensivuista, avoimempia ja helpommin löydettäviä. Verkostoitumista ja 

yhteistyötä edistetään verkoston sisällä korvaamalla Järjestöklubit työpajamuotoisilla 

Moniheli-treffeillä ja luomalla malli, jolla jäsenjärjestöt voisivat edistää yhteisiä asioita 

yhdessä mahdollisimman itseohjautuvasti.  
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Kotoutumisalan toimijoiden välistä tutustumista tuetaan erilaisilla 

verkostoitumistapahtumilla Kotoutumisen kumppanuusohjelman alla. Pääkaupunkiseudun 

ja Uudenmaan toimijoille suunnatut Yhteistyömessut järjestetään kasvokkain Helsingissä 

maaliskuussa 2022, ja Integration 2022 -suurtapahtuman verkostoitumisosio pidetään 

Tampereella marraskuun lopussa. 

Jäsenjärjestöt edistävät Moniheli-avustuksen kanssa kumppanuutta kotoutumista 

varten 

Moniheli myöntää pienavustusta jäsenjärjestöjensä toiminnoille ja hankkeille, jotka tukevat 

maahan muuttaneiden ja heidän yhteisöjensä hyvinvointia, kokoutumista ja osallisuutta tai 

edistävät dialogia ja hyviä väestösuhteita. Vuodelle 2022 on haettu yhteensä 100 000 euroa.  

Uutuutena järjestämme yhteistyössä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa kokeilun, jossa 

eniten tukea tarvittavat jäsenjärjestöt oppivat projektisuunnittelua, -hallintoa ja -arviointia 

opiskelijayhteistyön kautta. Kokeilu on suunnattu ensisijaisesti jäsenjärjestöille, jotka eivät 

hakeneet onnistuneesti avustusta Monihelistä aiemmin, ja avustettu toiminta tulee olla 

pilottimuotoinen ja yksittäinen tilaisuus, joka toteutuu alkukevään 2022 aikana. 

Moniheli-avustuksen tarkoituksen kirkastamiseksi ja sen arvioinnin helpottamiseksi on 

valittu teema vuoden 2022 haulle: ”Kohti kumppanuutta kotoutumista varten”. Avustuksen 

hakijoita kannustetaan suunnittelemaan toimintaa, joka perustuu yhdessä tekemiseen, 

osaamisen yhdistämiseen tai aidon kumppanuuden kehittämiseen. 
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4.2. Maahan muuttaneet toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa 

Monihelin tuo maahan muuttaneiden äänen esiin huolellisesti suunnittelulla tavalla  

Moniheli on pyydetty mukaan viime vuosien aikana yhä useampiin edustuselimiin. 

Vaikutusvallan kasvu edellyttää, että vaikuttamistyön tavoitteet suunnitellaan aiempaa 

tarkemmin, jotta aikaansaadut tulokset tulevat näkyviksi. Tätä varten Monihelin hallitus sekä 

verkoston toimijat, joilla on edustustehtäviä, osallistuvat koulutuspäivään vaikuttamistyöstä, 

jossa määritellään Monihelin vaikuttamistyön tavoitteet. 

Moniheli edustaa maahan muuttaneita ja toimii asiantuntijana edustuselimissä eri tasoilla, 

mukaan lukien Euroopan Unionin komission asiantuntijaryhmässä maahanmuutosta ja 

kotoutumisesta.  

Suomessa valtion tasolla Moniheli on aktiivinen valtakunnallisen Etnisten suhteiden 

neuvottelukunnassa ETNO, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnassa KANE 

(Oikeusministeriö), avustusasioiden neuvottelukunnassa (Sosiaali- ja terveysministeriö), 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen seurantaryhmässä (Työ- ja elinkeinoministeriö) sekä 

turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöverkostossa (Suomen Punainen Risti). Moniheli on 

myös mukana saavutettavuuteen liittyvissä edustuselimissä, kuten Selkokielen 

neuvottelukunnassa (Kehitysvammaliitto/Selkokeskus) ja Digi arkeen -neuvottelukunnassa 

(Valtiovarainministeriö).  

Kunta- ja maakuntatasolla Moniheli on mukana Maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) 

Uudellamaalla, Helsingin kaupungin osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa 

sekä Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnassa sekä erilaisissa verkostoissa ja 

ryhmissä.  

Maahan muuttaneiden ääni kuuluu julkisessa keskustelussa  

Viestinnän kehittäminen painottuu Monihelin ulkoiseen viestintään. Vuonna 2022 jatketaan 

viestinnän asiantuntijan avulla käynnistetty työ mediasuhteiden luomiseksi, verkkosivuston 

kehittämiseksi ja viestinnän suunnittelemiseksi laajemmin. Monihelin viestintästrategiassa 

määrittelemme viestintämme tavoitteet, jotka ohjaavat päivittäisen viestinnän 

toteuttamista. Vuonna 2022 pyrimme tunnistamaan paremmin kohdeyleisömme, 

tuntemaan heidän käyttämänsä viestintäkanavat ja kohdistamaan viestimme oikein. 

Monihelin asiantuntijat tuovat esiin verkoston näkemyksiä eri aiheista niin muille 

asiantuntijoille ja toimijoille suunnatuissa tilaisuuksissa kuin mediassa.  

Moniheli osallistuu myös oma-aloitteisemmin julkiseen keskusteluun kannanotoilla, 

mielipidekirjoituksilla, blogikirjoituksella ja aktiivisella osallistumisella verkossa käytäviin 
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keskusteluihin. Moniheli on jälleen vuonna 2022 mukana SuomiAreena-tilaisuudessa Porissa 

ja juhlii moninaisen Suomen itsenäisyyttä järjestämällä vuotuisen Monikulttuurisen 

itsenäisyyspäiväjuhlan.  

Maahan muuttaneet ja 

heidän yhteisönsä ovat 

mukana sote-uudistuksessa 

Käynnissä oleva sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistus tuo 

merkittäviä muutoksia 

palvelujärjestelmään, mikä 

vaikuttaa jokaisen elämään. 

On tärkeää, että vieraskielinen 

väestö huomioidaan 

uudistuksessa, osallistetaan 

muutosten suunnitteluun ja 

pääsee vaikuttamaan niihin. 

Moniheli nostaa tämän asian esiin EJY:n ylläpitämässä Järjestöjen sote-muutostuki -

verkostossa sekä Maakunnan yhteistyöryhmässä (Uudenmaan kehittämisen lakisääteinen 

yhteistyöverkosto). Tavoitteena on tavoittaa sote-uudistuksen päätöksentekijöitä, jotta 

moni- ja selkokielisyys otetaan laajemmin käyttöön uudistuksen tiedotuksessa.  

Moniheli itse edistää verkostonsa kautta eri kieliryhmien tavoittamista ja osallistamista 

keskusteluun tiedotuksen ja keskustelutilaisuuksien avulla. Ensimmäiset aluevaalit pidetään 

tammikuussa 2022 ja Moniheli pyrkii omien resurssien puitteissa edistämään vieraskielisten 

osallistumista vaaleihin äänestäjinä ja ehdokkaina hyödyntämällä aiempien vuosien Kaikkien 

Vaalit -toimintaa sekä osana Etnisten suhteiden neuvottelukunnan työryhmää Monikieliset 

suomalaiset ja maahan muuttaneet yhteiskunnallisina vaikuttajina. 

Maahan muuttaneita osallistetaan kestävän kehityksen tavoitteisiin 

Ilmastomuutos ja ympäristökysymykset koskevat meitä kaikkia, mutta Suomessa maahan 

muuttaneet eivät ole aktiivisesti osana siitä käytävää keskustelua. Vuonna 2022 teemme 

ympäristö- ja ilmastokysymykset paremmin tutuiksi maahan muuttaneiden keskuudessa. 

Päätoimenpide on ilmastotekokampanja, joka käynnistetään Maailma kylässä -festivaalin 

yhteydessä ja jossa istutetaan sata puuta Helsinkiin yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi 

luodaan yhteistyösuhteita tahoihin, jotka toimivat ympäristökysymysten parissa, maahan 

muuttaneiden osallisuuden lisäämiseksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siitä käytävässä 

keskustelussa.  
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4.3. Katto-toiminta 

Katto-toiminnan tavoitteena on maahan muuttaneiden asunnottomuuden ja asumisen 

ongelmien ennaltaehkäisy. Vuonna 2022 jatkamme työtämme ihmisten rinnalla 

asunnonhaussa, jaamme asumistietoa ja koulutamme ammattilaisia. Teemme yhteistyötä ja 

vaikuttamistyötä maahan muuttaneiden asunnottomuutta tuottavien rakenteellisten 

esteiden näkyväksi tekemiseksi ja korjaamiseksi. Haemme vuodelle 2022 rahoitukseen 

korotusta, jotta saisimme 60 % projektityöntekijän asiakastyön koordinaattorin työpariksi ja 

voisimme tarjota asiakkaille tukea useammalla kielellä.  

Tavoite 1: Maahanmuuttajien asumisen 

ongelmien ja asunnottomuuden 

ennaltaehkäiseminen 

Katto-toiminta auttaa asunnon haussa 

hiljattain maahan tulleita henkilöitä, joilla ei 

ole osaamista asunnonhaussa kielitaidon, 

osaamisen tai digitaitojen puutteen takia. 

Myös liian kalliissa tai asuinkelvottomissa 

asunnoissa asuvat ja irtisanomisuhan alla 

olevat henkilöt kuuluvat Katto-toiminnan 

kohderyhmään.  

Asumisen ongelmia ennaltaehkäistään 

Katto-toiminnassa asiakastyön lisäksi 

jalkautumalla keskustelemaan asumisesta kirjastoihin ja oppilaitoksiin, vastaamalla 

puhelinneuvonnassa asumista koskeviin kysymyksin sekä jakamalla asumistietoa eri 

ryhmissä. Vuonna 2022 aiomme jalkautua 10 kertaa oppilaitoksiin, kirjastoihin tai paikkoihin, 

joissa maahan muuttaneita liikkuu. Vierailemme paikan päällä tai etäyhteyksien välityksellä 

vuoden aikana 25−30 ryhmässä keskustelemassa asumisesta. 

Jaamme asumistietoa Katto-toiminnan sosiaalisen median kanavissa ja teemme yhteistyötä 

asumisen kentän toimijoiden kanssa tapahtumissa sekä Moniheli ry:n verkoston jäsenten 

kanssa asumisen kysymyksiin liittyvän osaamisen vahvistamiseksi. 

Tavoite 2: Asunnottomuus-, asumis- ja kotoutumiskentän ammattilaiset ymmärtävät 

maahanmuuton tuottamia erityistarpeita paremmin koko Suomessa 

Vuoden 2022 aikana koulutamme maahan muuttaneiden asunnottomuuden taustalla 

olevista tekijöistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä 120−160 asumisen ja kotoutumiskentän 
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ammattilaista, jotka työskentelevät kunnissa, 

järjestöissä, oppilaitoksissa, asuntoyhtiöissä ja 

vuokranantajina ympäri Suomen. 

Tavoite 3: Dialogin edistäminen maahan 

muuttaneiden asumisen ongelmien 

ratkaisuista 

Teemme vaikuttamistyötä ja edistämme dialogia 

asumisen ja kotouttamisen äärellä toimivien 

järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden ja 

vuokranantajien välillä. Nostamme maahan 

muuttaneiden asumisen kysymyksiä esiin 

asunnottomuustyössä ja järjestämme 

keskustelutilaisuuksia, viestimme hyvistä 

käytänteistä ja vahvistamme yhteistyöstä. 

Osallistumme myös eurooppalaiseen 

yhteistyöhön FEANTSA:n tilaisuuksissa. 

 

Katto-toiminnan tavoitteet numeroina vuodelle 2022 
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4.4. OmaPolku-hanke 

OmaPolku on Monihelin kolmivuotinen (2020–2022) STEA-rahoitteinen hanke, joka edistää 

maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksellista yhdenvertaisuutta. Hankkeen 

päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät paremmin heidän 

omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan toisen asteen koulutuksen 

perusopetuksen jälkeen ja saisivat tarvitsemaansa tukea koulutuspolun valinnassa. 

Hankkeen toiminnan 

pääkohderyhmät ovat maahan 

muuttaneet vanhemmat, joilla on 

yläkouluikäisiä tai peruskoulunsa 

päättäviä lapsia, sekä peruskoulun 

yläluokkien opinto-ohjaajat, jotka 

kohtaavat 

maahanmuuttajataustaisia nuoria 

ja heidän perheitään työssään. 

Hankkeen tavoitteena on 

vahvistaa maahan muuttaneiden 

vanhempien valmiuksia tukea 

nuorta sekä opinto-ohjaajien kulttuurisensitiivisiä taitoja kohdata 

maahanmuuttajataustaisia nuoria ja heidän vanhempiaan ohjaustyössään. Lisäksi hankkeen 

tavoitteena on kehittää maahan muuttaneiden vanhempien ja opinto-ohjaajien välistä 

vuorovaikutusta ja yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nuori suunnittelee ja valitsee 

perusopetuksen jälkeistä koulutuspolkuaan. 

Hankkeen toimintamuotoja ovat omakielinen vertaistoiminta maahan muuttaneille 

vanhemmille, opinto-ohjaajille suunnattu kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen keskittyvä 

pilottikoulutus sekä yhteistyöfoorumit. 

Tavoite 1. Maahan muuttaneet vanhemmat saavat tietoa ja tukea omalla kielellään 

OmaPolku-hanke järjestää maahan muuttaneille vanhemmille omakielistä vertaistoimintaa, 

jonka tavoitteena on vahvistaa vanhempien valmiuksia tukea nuorta, kun hän suunnittelee 

ja valitsee peruskoulun jälkeistä koulutuspolkuaan. Vertaistoimintaa toteutetaan seitsemällä 

eri kielellä, joita ovat arabia, englanti, dari, kurdi, ranska, somali ja venäjä.  

Vertaistoiminnassa vanhemmat pääsevät keskustelemaan mm. suomalaisesta 

koulutusjärjestelmästä, toisen asteen koulutusvaihtoehdoista, siitä, millä tavoilla 

vanhemmat voivat tukea nuorta koulutuspolun tai ammatin valinnassa, kodin ja koulun 
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välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkityksestä sekä siitä, mitä vanhempien on tärkeää 

tietää, kun oppivelvollisuusikä nousi Suomessa 18 ikävuoteen. 

Hankkeen viimeisenä toimintavuotena 2022 OmaPolku-hanke jatkaa omakielistä 

vertaistoimintaa Uudellamaalla, Turussa, Tampereella ja Lappeenrannassa yhdessä laajan 

yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Hankkeen tavoitteena on järjestää vuoden 2022 

aikana yhteensä sata omakielistä, tietopohjaista vertaisryhmää tai muuta vertaistapahtumaa 

sekä antaa yksilöllistä vertaistukea ja neuvontaa yhteensä 400 kertaa. Hankkeen tavoitteena 

on kohdata 1250 maahan muuttanutta vanhempaa viimeisen toimintavuoden aikana. Lisäksi 

OmaPolku-hanke tuottaa hyvien käytäntöjen ja tiedon pohjalta vertaistoimintamallin 

Monihelin valtakunnallisen jäsenverkoston käyttöön. 

 

Tavoite 2. Kulttuurisensitiivinen ohjaus –koulutus vakiinnutetaan 

OmaPolku-hanke toteutti vuonna 2021 yhdessä Ohjausosuuskunta Otteen kanssa 

kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen keskittyvän pilottikoulutuksen Uudenmaan 

peruskoulujen opinto-ohjaajille. Opinto-ohjaajat antoivat koulutuksesta erittäin hyvää 

palautetta, ja tarve kulttuurisensitiivisen ohjauksen koulutukselle on suuri nyt ja 

tulevaisuudessa. Hankkeen viimeisen toimintavuoden 2022 aikana tavoitteena on juurruttaa 

pilotoitu koulutusmalli osaksi opinto-ohjaajien täydennyskoulutustarjontaa. 

Tavoite 3. Järjestetään yhteistyöfoorumeita ja luodaan niille kopioitava malli 

OmaPolku-hankkeessa opinto-ohjaajien ja maahan muuttaneiden vanhempien välistä 

vuorovaikutusta ja yhteistyötä kehitetään yhteistyöfoorumeiden ja niiden pohjalta luotujen 

omakielisten vanhempainiltojen avulla, joita järjestetään osana hankkeen omakielistä 

vertaistoimintaa.  
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Hankkeen viimeisenä toimintavuotena 

2022 OmaPolku-hanke jatkaa 

yhteistyöfoorumien järjestämistä ja 

vanhempainiltojen kehittämistä. 

Yhteistyöfoorumeja järjestetään neljä 

kertaa viimeisen toimintavuoden 

aikana. Lisäksi vuoden lopussa luodaan 

kodin ja koulun välisen 

vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämiseen yhteistyöfoorumimalli ja levitetään se 

maahan muuttaneiden ja koulutuksen parissa työskentelevien hyödynnettäväksi. 

Hankkeen tavoitteena on saada viimeisenä toimintavuotena yhteistyöfoorumeihin mukaan 

25 yläkoulujen opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjaajien lisäksi yhteistyöfoorumeissa ja 

kehittämistyössä ovat mukana maahan muuttaneet vanhemmat, 

maahanmuuttajataustaiset nuoret, monikulttuuristen yhdistysten edustajat sekä muut 

kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämiseen liittyvät sidosryhmät 

ja asiantuntijat. 

OmaPolku-hankkeen tavoitteet numeroina vuodelle 2022 
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4.5. Terkku-hanke 

Terkku-hankkeen päätavoitteena on kehittää kulttuurisensitiivisiä jalkautuvan työn malleja 

tarttumattomien sairauksien ehkäisemiseksi Afrikasta ja Lähi-idästä Suomeen muuttaneilla. 

Terkku-hankkeen jalkautuva työ toteutetaan yhteistyössä Monihelin jäsenjärjestöjen sekä 

Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK:in ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. 

Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja asioimistulkkiopiskelijat jalkautuvat jäsenjärjestöihin ja 

suunnittelevat, testaavat ja arvioivat erilaisia kulttuurisensitiivisiä jalkautuvan työn malleja. 

Tämä sisältää erilaisia kohtaamisia kohderyhmän kanssa erilaisissa matalan kynnyksen 

tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 

Tavoite 1. Kohderyhmän 

maahanmuuttajien 

terveys paranee 

Tavoite saavutetaan 

mallintamalla erilaisia 

jalkautuvan työn muotoja, 

joilla tavoitetaan 

maahanmuuttajaryhmät ja 

pystytään vastaamaan 

näiden ryhmien 

terveystarpeisiin. Jalkautuva 

työ tapahtuu pienryhmittäin 

kohderyhmän 

yhteisötapahtumissa ja hankkeen tapahtumissa jälleen keväällä 2022. Tehdään 

konkreettisempia toimia. Esimerkiksi syöpäseulontoihin liittyvät teemat olisivat erityisesti 

Syöpäjärjestöjen kannalta olennaisia. Tapahtumien kokonaismäärää ja niiden 

osallistujamäärää seurataan jatkuvasti. Palautekyselyt, joissa on sekä laadullisia että 

määrällisiä kysymyksiä, auttavat kartoittamaan kokeiluiden tuloksia. 

Tavoite 2. Terveysjärjestöt, terveysalan ammattilaiset ja muut alan toimijat kokevat 

itsensä kulttuurisensitiivisemmiksi toimijoiksi 

Valitsemme parhaiksi koetut jalkautuvan työn mallit, joita opiskelijat kehittävät ja kokeilevat 

yhdessä järjestöjen kanssa keväällä 2022. Näiden pohjalta valitsemme Terkku-hankkeen 

lopputuotokseen käytettävät mallit syksyllä 2022, kun järjestämme viimeisen 
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yhteistyöfoorumin. Sitten tuotamme kulttuurisensitiivisen jalkautuvan työn oppaan 

ammattilaisille.  

Yhteistyöfoorumit ovat keskeinen Terkku-hankkeen toimintamuoto. Yhteistyöfoorumeiden 

tavoitteena on koota yhteen hankkeen kohderyhmä, maahanmuuttajajärjestöjä, sosiaali- ja 

terveysalan järjestöjä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja muita maahanmuuttajien 

terveyden edistämisen parissa työskenteleviä. Yhteistyöfoorumissa nämä tahot kokoontuvat 

yhteen ja lähtevät aiheen asiantuntijoina yhdessä työstämään ajatuksia ja ideoita siitä, miten 

tarttumattomiin sairauksiin liittyvää ennaltaehkäisevää työtä voitaisiin tehdä jalkautuvan 

työn keinoin maahanmuuttajien parissa. 

Tavoite 3. Onnistutaan luomaan siltoja maahanmuuttaja- ja 

monikulttuurisuusjärjestöjen ja terveysjärjestöjen välille ja vahvistetaan hankkeen 

teemojen parissa työskentelevien tahojen yhteistyön koordinointia 

Tarjoamme eri tapahtumien, koulutusten ja kokeilujen myötä valmiita yhteistyönpaikkoja 

terveys- ja maahanmuuttajajärjestöille. Luotavassa kulttuurisensitiivisen jalkautuvan työn 

materiaalissa näitä yhteistyömalleja kuvataan vielä tarkemmin. Tällä tavalla myös Terkku-

hankkeen päätyttyä 

yhteistyön suunnittelu, 

toteuttaminen ja 

arviointi olisi 

mahdollisimman 

helppoa järjestöille. 

Tulokset mitataan 

järjestöille vuosittain 

tehtävällä kyselyllä sekä 

yhteistyöfoorumeiden, 

että jalkautuvan työn 

kokeiluiden jälkeen. Jos 

sähköiseen kyselyyn ei 

saada tarpeeksi 

vastauksia, haastatellaan 

osallistuneiden järjestöjen edustajia, jotta voidaan arvioida syntyneitä yhteistöitä ja niiden 

toimivuutta ja kehitystarpeita läpi Terkku-hankkeen. Myös negatiivisten kokemusten 

kuuleminen on erityisen tärkeää, jotta voimme arvioida, mitkä ovat toimivimpia yhteistyön 

malleja. 
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Tavoite 4. Kulttuurivälittäjien osaamisen avulla sote-alan palvelut ovat 

kulttuurisensitiivisempiä ja valmiimpia kohtaamaan erilaisia maahan muuttaneita 

palveluissaan 

Koulutamme kulttuurivälittäjiksi maahanmuuttajataustaisia terveysalan ammattilaisia ja 

opiskelijoita. Tilastoimme kulttuurivälittäjäkoulutuksen osallistujamäärän. Keräämme 

osallistujien palautteen koulutuksesta ja itsearvioinnin oppimisestaan heti koulutuksen 

jälkeen sekä myöhemmin seurantatapaamisessa. Kulttuurivälittäjien kokemuksia 

koulutuksen ja seurantatapaamisen välillä käytetään toisen kulttuurivälittäjäkoulutuksen 

kehittämiseen, jotta se vastaa vielä paremmin yhteisöjen tarpeisiin. 

Kulttuurivälittäjäkoulutuksen seurantatapaaminen järjestetään torstaina 12.5.2022 klo 

10−14. Terkku-hankkeen aikana, koulutetut kulttuurivälittäjät tekevät vaikuttamistyötä 

omissa yhteisöissään ja työyhteisöissään, osallistuvat yhteistyöfoorumeihin ja jalkautuvan 

työn kehittämiseen. 

Terkku-hanke aikoo tavoittaa vuonna 2022 
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4.6. DigiUp-hanke 

DigiUp-hankkeessa vahvistetaan monikulttuuristen järjestöjen digitaitoja ja kehitetään moni- 

ja selkokielistä digitukea. Toimintaa kehitetään vuonna 2022 edellisen vuoden aikana 

toteutetun MoniDigi-kartoituksen perusteella. Kartoitimme monikulttuuristen ja maahan 

muuttaneiden järjestöjen tarjoamaa digitukea sekä järjestöjen digitaitoja ja koulutustarpeita. 

Digituen kentällä hanke tuo esille maahan muuttaneiden asemaa. Työstämme ja pilotoimme 

vapaaehtoistyön rekrytointimalleja ja niiden 

puitteissa koulutamme vapaaehtoisia 

digitukijoita järjestöihin vahvistamalla ja 

tunnistamalla heidän osaamistaan.  

Tavoite 1. Monikulttuuristen järjestöjen 

digitaaliset taidot vahvistuvat 

Tarjoamme kaksi kertaa viikossa 

asiantuntevaa ja säännöllistä digitukea, jossa monikulttuuristen järjestöjen työntekijät, 

vapaaehtoiset ja hallituksen jäsenet saavat apua järjestöjen arjen digitaalisiin haasteisiin. 

Tuki on matalan kynnyksen yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, joka tapahtuu järjestön tiloissa 

kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai etäyhteyksien kautta. Järjestämme 

kertaluontoisia koulutuksia ja työpajoja, joissa järjestöt vahvistavat järjestötyöhön liittyvää 

digiosaamista ja digitukea.  

 

Tavoite 2. Digituen kehittämistyössä huomioidaan myös monikulttuuriset ja maahan 

muuttaneet henkilöt ja heidän järjestönsä paremmin 

Toteutamme edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä digiosaamista ja digitukea kehittäville ja 

kouluttaville toimijoille ja verkostoille. Hankkeen Monikulttuurisen digituen avaimet -
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koulutus auttaa palvelutarjoajia ottamaan paremmin huomioon maahan muuttaneet sekä 

kieli ja kulttuurivähemmistöt digituen suunnittelu- ja toteutumisvaiheissa. 

Tavoite 3. Vapaaehtoiset vahvistavat 

monikulttuuristen järjestöjen 

digitaitoja ja digitukea 

Hankkeessa hyödynnetään ja 

vahvistetaan monikulttuurisen 

järjestökentän vapaaehtoisten 

digiosaamista ja tarjotaan 

mahdollisuuksia digitukijana toimimiseen. 

Vapaaehtoistyön tarkoituksena on 

hyödyntää jo olemassa olevaa kielellistä 

osaamista ja rakentaa toimintaedellytykset monikulttuuriselle vapaaehtoistoiminnalle 

digituen äärellä. Vapaaehtoisten digitukikoulutus tarjoaa kokonaisuuden, joka antaa selkeän 

polun kielitaitoisille vapaaehtoisille.  

DigiUp-hankkeen tavoitteet numeroina vuodelle 2022 

 


