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Esipuhe

yhteistä tavoitetta. Ratkaisukeskeisenä hallituksena olemme aina etsineet
ratkaisuja esiin tulleisiin haasteisiin sen sijaan, että olisimme keskittäneet
virheisiin, ja olemme käyttäneet jokaista virhettä mahdollisuutena oppia ja
kehittyä tulevaa varten.  

Monihelin johtaminen näinä vaikeina aikoina on ollut erittäin haastavaa,
mutta se on ollut myös itsensä kehittämisen aikaa, koska se vaati fyysistä,
henkistä ja psykologista kestävyyttä. Hallituksena olemme sopeutuneet ja
reagoineet COVID-19:n aiheuttamiin muuttuviin olosuhteisiin kaikista
vaikeuksista huolimatta hallituksen, toimitusjohtajan ja henkilöstön välisen
tehokkaan yhteistyön ansiosta.   

Monihelin hallitus on tietoinen taloudellisista vaikutuksista, joita tällä
pandemialla on organisaatioille tulevina vuosina, ja työskentelee erittäin
kovasti toiminnanjohtajan kanssa löytääkseen uusia rahoitusvaihtoehtoja ja
mahdollisuuksia, jotka varmistavat sen, että Moniheli monikulttuuristen
järjestöjen verkostona tulee jatkamaan maahanmuuttajien etujen ja
hyvinvoinnin suojelemista Suomessa.

Odotamme innolla mahdollisuutta tukea jäsenjärjestöjä oman todellisen
potentiaalinsa ja tavoitteidensa saavuttamisessa. Uskomme yhteistyön
voimaan ja se on välttämätöntä, jotta Suomesta tulee paikka, jossa kaikki
täällä asuvat voivat kutsua sitä kodiksi. 

Toivomme onnellista, terveellistä ja kulttuurisesti sopeutumiskykyistä maata
Suomesta

Monihelin yhdeksän henkinen hallitus
koostuu naisista ja miehistä, jotka tulevat eri
puolilta maailmaa. Kansainväisessä ja
monikulttuurisessa hallituksessa on
vahvuutena jäsenten väliset eroavaisuudet.
Se on tärkeää, jotta voimme saavuttaa
verkoston tavoitteen palvella Monihelin
jäsenjärjestöjä asiantuntemuksellamme.
Hallituksen puheenjohtajana on ollut ilo
johtaa tätä ryhmää, joka työskentee kohti 

Puheenjohtaja
Emma Tamankag
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1. Johdanto
Moniheli on tänä vuonna virallisesti kymmenvuotias, vaikka toimintamme
alkoi jo 2008. Näinä vuosina verkosto on kasvanut huimalla vauhdilla ja
vankistanut asemaansa Suomen monikulttuurisessa kentässä.
Vaikuttamisemme on konkreettista, suoraa ja käytännönläheistä. Usein se on
hyvin henkilökohtaista ja autettuja on ollut jo yli sata tuhatta. Moniheli antaa
apua arkeen.

Annamme osaavaa tukea niihin kaikkein tärkeimpiin, aivan olennaisiin ja
tavallisiin asioihin, kuten asumiseen, terveydenhuoltoon, opiskeluun,
verkostoitumiseen ja työllistymiseen, jota olemme tukeneet Stean Paikka auki
-tuella työllistäen nuoria maahanmuuttajia ensimmäiseen työpaikkaansa.

Moniheli on kiinnostunut kaikista yhteistyömalleista, 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 auttamaan
suomalaista yhteiskuntaa tavalla, johon emme olisi yksin pystyneet. Kiitämme
sydämellisesti tähänastisesta ja haluamme jatkaa kanssanne myös
tulevaisuudessa.
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Vuonna 2020 käynnistynyt raju globaali pandemia on mullistanut maailmaa ja
vaikuttanut myös meidän toimintaamme. Moniheli ei ole suinkaan pysähtynyt
vaan päinvastoin. Tartuntojen ehkäisy, neuvonta ja monikulttuuristen
yhteisöjen suojelu on tuonut meille uusia haasteita. Se on antanut myös
mahdollisuuden poistua perinteisiltä mukavuusalueiltamme ja etsiä uusia
tapoja toimia. Esimerkiksi kohtaamiset ovat lähes kaikki virtuaalisia eikä
kasvokkain työskennellä ilman suojautumista. Alkuun myös meillä oli
haasteita, mutta ajan ja oppimisen myötä olemme sopeutuneet. Uskomme,
että kykenemme palvelemaan jäseniämme myös tässä vuoden 2021
“uudessa normaalissa”.

Toisella vuosikymmenellämme Monihelin tehtävänä on edistää yhä
monikulttuurisemman suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä sellaiseksi,
että se on hyvä paikka elää myös koko ajan kasvavalle uussuomalaiselle
väestölle.

Aiomme tukea ja vahvistaa monikulttuuristen jäsenjärjestöjemme toimintaa
niin, että ne voivat toteuttaa omaa missiotaan aktiivisina toimijoina
yhteiskunnassamme. Haluamme vuonna 2021 edistää keskustelua
ilmastonmuutoksesta myös monikulttuuristen järjestöjen keskuudessa ja
löytää oikeat yhteistyökumppanit tähän työhön.

Olemme järjestöjemme ja niiden jäsenten ja yhteisöjen edunvalvoja ja
äänitorvi. Meidän toiminnastamme hyötyvät maahanmuuttajat ja
monikulttuurinen väki, rahoittajamme ja suomalainen yhteiskunta.

Toiminnanjohtaja
Abdirahim Hussein 

Yhdessä kohti kaikille 
parempaa tulevaisuutta.
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Moniheli luo yhdessä verkostonsa kanssa osallistavalla
tavalla strategian vuosille 2021-2024

2. Moniheli kasvavana työyhteisönä

Järjestöjen toimintaympäristö muuttuu nopeasti erityisesti rahoituksen
kannalta, ja samalla myös Moniheli on kasvanut nopeasti vuonna 2020
uusien hankkeiden ansiosta. Kasvu edellyttää, että verkoston suuntaa
yhtenäistetään ja näin mahdollistetaan mahdollisimman tehokas
vaikuttamistyö. Vuonna 2021 uudistamme strategiamme vuoteen 2024 asti
yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa perustamalla
strategiatyöryhmän ja järjestämällä etukäteiskonsultointia ja useita työpajoja
jäsenjärjestöille.

Monihelin työntekijöiden hyvinvointia parannetaan

Vuonna 2021 selvitämme mahdollisuuksia hankkia työntekijöille erilaisia
työhyvinvointia parantavia palveluita kuten liikunta- tai kulttuuriseteleitä tai
muita hyvinvointia edistäviä palveluita. Vakituisten työntekijöiden
työkuorman keventämiseksi tarjoamme jatkossakin mahdollisuuden 
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erityisesti maahan muuttaneille nuorille työllistyä Stean Paikka auki -
ohjelman kautta. Lisäksi kasvatamme organisaatiomme taloudellisia ja
ohjaukseen liittyviä valmiuksia ottaa vastaan eri ikäisiä maahan muuttaneita
tukityöllistetyksi henkilökunnaksi.

Monihelin hallintoa ja arviointia tehostetaan

Kasvaviin toimintavaatimuksiin vastaamiseksi Moniheli tekee muutoksia
vuonna 2021 taloushallintoonsa tarvittaessa lisäpalvelujen hankinnalla.
Vuoden 2020 sääntöjen uudistuksen jatkeena luomme johtosäännön, joka
ohjaa selkeämmin henkilökunnan ja hallituksen työtä. Järjestämme myös
koulutuksen hallituksen jäsenille heidän kautensa alussa. Toiminnan
arvioinnin tueksi luomme yhtenäisiä käytäntöjä Monihelin eri toiminnoille
STEA:n uuden arviointimallin mukaisesti.

Moniheli laajentaa osaamistaan ilmastotyöhön

Kuten aikaisempina vuosinakin, Moniheli kartoittaa myös vuonna 2021
mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa myös uusien teemojen piiriin.
Vuonna 2021 Moniheli etsii mahdollisuuksia osallistua erityisesti
ilmastotyöhön ja kehittää aiempaa ympäristöystävällisempiä toimintatapoja
ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien minimoimiseksi maahanmuuttaja-
ja monikulttuuriyhteisöissä yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.
Jäsenjärjestöistä on jo löytynyt kiinnostuneita yhteistyökumppaneita ja
toivomme löytävämme yhteistyökumppaneiksi myös ilmastoteemojen
asiantuntijajärjestöjä ja muita toimijoita.

Monihelin rahoituspohja moninaistuu uusilla avustuslähteillä
ja varainhankinnalla

Epävarmuus erityisesti STEA:n avustuksista vuoden 2021 jälkeen vaatii
rahoituspohjan laajentamista ja vakiinnuttamista. Kartoitamme vuonna 2021
muita julkisia avustuslähteitä ja palvelumyynnin käytäntöjä niin Monihelille
järjestönä kuin jäsenjärjestöjä varten. Selvitämme mahdollisuutta mm.
yhteiseen tukituotteiden ja -palveluiden verkkokauppaan. Tarjoamme
vuodesta 2021 lähtien mahdollisuuden tukea verkostomme työtä
kannatusjäsenyydellä niin yksityishenkilöille kuin yrityksille. Varainhankinta
rahankeräysluvalla jatkuu myös vuonna 2021 eri toimintojen tukemiseksi,
mm. demokratiatyö, Monikulttuurinen itsenäisyyspäiväjuhla sekä
mahdollisten EU-avustushakemusten omarahoitusosuuden kattamiseksi.



Monikulttuurijärjestöjen yhdistysosaaminen kasvaa, heidän
toimintansa mahdollistuu ja kehittyy

3. Toiminnan painopisteet 
– tavoitteet ja toimenpiteet

3.1 Monikulttuurijärjestöjen kehittymisen ja
yhteistyön tukeminen

Moniheli tukee aiempien vuosien tapaan järjestöjen kehittymistä neuvonnalla
ja sparrauksella puhelimitse, sähköpostitse ja kasvokkain ja lisäksi toimimme
asiantuntijoina jäsenjärjestöjemme hankkeiden ohjausryhmissä. Keräämme,
tuotamme ja käännämme jatkossa järjestötoimintaa tukevia materiaaleja
jäsensivujemme materiaalipankkiin. Monihelin kokoushuone on edelleen
jäsenjärjestöjen käytössä ilmaiseksi toimiston aukioloaikojen ulkopuolella.
Jäsenjärjestöt voivat ”oppia tekemällä” projektisuunnittelusta sekä
projektihallinnosta ja arvioinnista hakemalla Moniheli-avustusta
toiminnoilleen. 
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Jäsenjärjestöt edistävät Moniheli-avustuksella maahan
muuttaneiden ja heidän yhteisöjensä kotoutumista,
osallisuutta ja hyvinvointia

Moniheli jakaa keväällä 2021 90 000 euroa avustusta pienmuotoisille
projekteille ja toiminnoille, jotka jäsenjärjestöt toteuttavat loppukeväästä
2021 alkusyksyyn 2022.  Moniheli-avustuksella jäsenjärjestöt edistävät
toimintansa kohderyhmän työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta, ja
vaikuttavat muihin toimijoihin niiden kotoutumisen ja sitä tukevien palvelujen
kehittämiseksi. Vuonna 2021 jäsenjärjestöt voivat myös saada lisätukea eri
muodoissa Moniheli-avustuksella järjestettyihin toimintoihin, jonka
kohderyhmä ovat ikäihmiset (Käpyrinne ry:n JADE-toiminnan kanssa) tai
aikuiset miehet (Sosped-säätiön Feeniks-hankkeen kanssa).

Monihelin palvelut ja toiminta tavoittavat yhä useampia
monikulttuurisia järjestöjä

Verkostomme ja alan muiden toimintojen moninaisuus vaatii monipuolista,
tehokasta ja saavutettavaa viestintää. Viestimme toiminnastamme
jäsenjärjestöillemme selkeällä suomella ja englannin kielellä jäsenkirjeissä
sekä jäsenjärjestöjen Facebook- ja WhatsApp -ryhmissä, jotta voisimme
varmistaa, että tieto tavoittaa mahdollisimman laajan kirjon jäseniä. 

Järjestämme yhteistyössä Järjestöhautomon kanssa infotilaisuuden verkossa
varainhankinnan eri muodoista helmikuussa 2021. Lisäksi järjestämme
koulutuksia hallituksen roolista ja vastuista, järjestöjen taloushallinnosta
(yhteistyössä Järjestöhautomon kanssa), sekä projektisuunnittelusta
(vertaisoppimisryhmänä).

Lisäämme palvelujemme käyttöä muiden
kuin jäsenjärjestöjen keskuudessa
luomalla verkkoesitteitä eri kielillä,
kasvattamalla uutiskirjelistaamme ja
lähestymällä suoraan
monikulttuurijärjestöjä eri puolilta
Suomea. Otamme koronaviruksen
tuoman verkkopalvelujen nopean
kehityksen haltuun ja hyödynnämme 
sitä pääkaupunkiseudun ulkopuolisten
toimijoiden mukaan saamiseksi.



Monikulttuurijärjestöt tutustuvat muihin toimijoihin, 
jakavat hyviä käytäntöjä ja verkostoituvat

Nostamme vuonna 2021 säännöllisesti esiin monikulttuuristen toimijoiden
osaamista ja luovuutta blogijulkaisuilla nettisivuillamme ja/tai Facebook-
julkaisuina, sekä jäsenjärjestöjen esityksinä ja puheenvuoroina
Järjestöklubeissamme, joita järjestetään aiempaa useammin yhteistyössä
Monihelin hankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa.  

Edistämme verkostoitumista aiempien vuosien tapaan niin neuvonnalla,
kunnille, muille järjestöille ja toimijoille, jotka haluavat tavoittaa
maahanmuuttajayhteisöjä, kuin ylläpitämällä verkostoitumisalustoina
Facebook- ja WhatsApp-ryhmiä. Lisäksi järjestämme keväällä 2021
verkostoitumistilaisuuden verkossa, jonka tarkoituksena on antaa
pienemmille ja isommille järjestökentän toimijoille mahdollisuuden tutustua
toisiin ja löytää yhteistyökumppaneita. Syksyllä 2021 järjestämme
monikulttuurisille kattojärjestöille tarkoitetun seminaarin, jossa esitetään
hyviä käytäntöjä ja pohditaan yhteisiä haasteita ja ratkaisuja niihin.
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euroa jaettua avustusta 
jäsenjärjestöjen toiminnalle90 000

Jäsenpalveluiden tavoitteet
numeroina vuodelle 2021

monikulttuurijärjestöä
tukipalvelujen käyttäjinä60

uutta yhteistyösuhdetta
jäsenjärjestöjen välillä ja muiden
toimijoiden kanssa

20

nostoa monikulttuurisen
järjestökentän hyvästä toiminnasta
viestintäkanavissamme

45

10
järjestöklubia

3
yhteistyötapahtumia

4
koulutusta



Moniheli valvoo maahan muuttaneiden ja heidän
yhteisöjensä etua erilaisissa edustuselimissä

3.2 Maahan muuttaneiden ääni kuuluviin

Teemme edunvalvontatyötä eri aiheisiin liittyen ja eri tasoilla. Sisäpolitiikan
kannalta toimimme Oikeusministeriön valtakunnallisessa Etnisten suhteiden
neuvottelukunta ETNO:ssa sekä kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunta KANE:ssa, ja Suomen Punaisen Ristin turvallisuuskomitean
järjestöyhteistyöverkostossa. Edistämme julkisten palvelujen
saavutettavuutta Kehitysvammaliiton Selkokielen neuvottelukunnassa sekä
Valtiovarainministeriön Digi arkeen -neuvottelukunnassa. Kunnan tasolla
osallistumme Helsingin kaupunki osallisuuden ja vuorovaikutuksen
neuvottelukuntaan ja Espoon monikulttuuriasiainneuvottelukuntaan.
Teemme myös tiivistä sidosryhmätyötä ministeriöihin ja kuntiin päin.
Vaikutamme vuonna 2021 ensimmäistä kertaa kotoutumispolitiikkaan EU:n
tasolla osana EU-komission kotoutumisen asiantuntijoiden ryhmää.
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Monikulttuurijärjestöt vaikuttavat tehokkaasti
yhteiskuntaan

Osana strategiatyötä määrittelemme vaikuttamistyömme päätavoitteet,
odotetut tulokset ja arvioinnin menetelmät. Tarjoamme strategiatyön
yhteydessä koulutuksen Monihelin hallituksen jäsenille sekä muille verkoston
jäsenille, jotka tuovat maahan muuttaneiden ja heidän yhteisöjen äänen esiin
edustustehtävissään. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa heidän
osaamistansa edustustehtävissä ja sopia yhteistyöstä vaikuttamistyössään
Monihelin ja muiden järjestöjen kanssa. Julkaisemme kannanottoja tai
liitymme muiden toimijoiden kannanottoihin, jotka edistävät Monihelin
missiota. Osallistumme julkiseen keskusteluun Suomen moninaisuudesta,
maahanmuutosta ja kotoutumisesta eri keskustelutilaisuuksissa (Maailma
kylässä -festivaali, Suomi Areena) ja järjestämme Monikulttuurisen
itsenäisyyspäiväjuhlan.
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Uusi vaikuttamistyön suunnitelma

Verkosto edustettuna 8 edustuselimissä 
niin kunnan, valtion kuin EU:n tasolla

Maahan muuttaneiden osaaminen ja osallisuus esillä
Maailma kylässä -festivaalilla ja SuomiAreena -

tapahtumassa

15 monikulttuurijärjestöjen toimijaa koulutettua
vaikuttamis- ja edustustyöstä

Maahan muuttaneet osallistuvat aktiivisesti kuntavaaleihin

Demokratiaan liittyvä työ maahan muuttaneiden äänestämisen
kannustamiseksi on ollut osaa Monihelistä vuoden 2012 kuntavaaleista asti
iCount-hankkeella. Tämä työ jatkuu kevään 2021 kuntavaaleissa. Järjestämme
yhteistyössä Oikeusministeriön tai ETNOn kanssa kaikille avoimia
vaalipaneeleja matalalla kynnyksellä Kaikkien Vaalit -konseptin mukaan
ainakin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, sekä mahdollisesti muissa
kaupungeissa. Mahdollisuuden mukaan järjestämme niiden yhteydessä myös
valmistavia työpajoja. Tuotamme myös päättäjille ja ehdokkaille suunnatun
infokirjeen, jolla nostamme esiin tärkeitä aiheita.

Vaikuttamistyön tavoitteet
vuodelle 2021
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Maahan muuttaneiden
asunnottomuuden ja asumisen
ongelmien ennaltaehkäisy

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 2021 aiomme jalkautua 10
kertaa oppilaitoksiin, kirjastoihin tai paikkoihin, joissa maahan muuttaneita
liikkuu. Vierailemme paikan päällä tai etäyhteyksien välityksellä ryhmissä
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.

Katto-toiminta auttaa asunnon haussa
hiljattain maahan tulleita, henkilöitä,
joilla ei ole osaamista asunnonhaussa
kielitaidon, osaamisen tai digitaitojen
puutteen takia. 

Katto-toiminnan tavoitteena on maahan muuttaneiden asunnottomuuden ja
asumisen ongelmien ennaltaehkäisy. Vuonna 2021 jatkamme työtämme
ihmisten rinnalla asunnonhaussa, jaamme asumistietoa ja koulutamme
ammattilaisia. Teemme yhteistyötä ja vaikuttamistyötä maahan
muuttaneiden asunnottomuutta tuottavien rakenteellisten esteiden
näkyväksi tekemiseksi ja korjaamiseksi.

3.3 Katto-toiminta
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Asumisen ja kotoutumiskentän ammattilaiset ymmärtävät
maahan muuttaneiden asiakkaiden asumisen
erityiskysymyksiä paremmin koko Suomessa

Vuoden 2021 aikana koulutamme eri kulttuurien asumisen tavoista ja
kulttuurisensitiivisestä asiakastyöstä ja maahan muuttaneiden
asunnottomuuden taustalla olevista tekijöistä 120-160 asumisen ja
kotoutumiskentän ammattilaista, jotka työskentelevät kunnissa, järjestöissä,
oppilaitoksissa, asuntoyhtiöissä ja vuokranantajina ympäri Suomen.

Dialogin edistäminen ratkaisuista

Teemme vaikuttamistyötä ja edistämme vuonna 2021 dialogia asumisen ja
kotouttamisen äärellä toimivien järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden
välillä. Nostamme maahan muuttaneiden asumisen kysymyksiä esiin
asunnottomuustyössä ja järjestämme keskustelutilaisuuksia, viestimme
hyvistä käytänteistä ja vahvistamme yhteistyötä.

560:lle henkilölle jaettu asumistietoa

160 koulutettua ammattilaista

40 asiakasta, joista 

70% on löytänyt uuden asunnon

Katto-toiminnan tavoitteet
 numeroissa vuodelle 2021:
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80
vertaisryhmää tai muuta

vertaistapahtumaa

350

kertaa yksilöllistä
vertaisneuvontaa

4
yhteistyöfoorumia

1
pilottikoulutussarja 

opinto-ohjaajille

1250

kohdattua 
maahanmuuttajavanhempaa

50 pilottikoulutukseen ja yhteistyöfoorumeihin
osallistunutta opinto-ohjaajaa

OmaPolku-hankkeen tavoitteet
numeroina vuodelle 2021

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 maahanmuuttajavanhemmat,
jotka ovat muuttaneet aikuisina Suomeen ja joilla on yläkouluikäisiä tai
peruskoulunsa päättäviä lapsia sekä peruskoulun yläluokkien opinto-ohjaajat,
jotka kohtaavat maahanmuuttajataustaisia nuoria ja heidän perheitään
ohjaustyössään.

3.4 OmaPolku-hanke
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Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajavanhempien valmiuksia
tukea perheen nuorta sekä maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien
välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nuori suunnittelee
ja valitsee perusopetuksen jälkeistä koulutuspolkuaan. 

Hankkeen toimintamuotoja ovat omakielinen vertaistoiminta
maahanmuuttajavanhemmille, kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen 
keskittyvä pilottikoulutus opinto-ohjaajille sekä yhteistyöfoorumit.

Vahvistaa
maahanmuuttajavanhempien
valmiuksia tukea nuorta hänen
valitessa perusopetuksen jälkeistä
koulutuspolkuaan

OmaPolku-hankkeessa
maahanmuuttajavanhempien valmiuksia tukea
nuorta vahvistetaan omakielisen
vertaistoiminnan avulla. Vertaistoimintaa
toteutetaan kuudella eri kielellä, joita ovat
englanti, dari, ranska, somali, sorani ja venäjä.
Toiminnan tavoitteena on, että
maahanmuuttajavanhemmat ymmärtävät
paremmin suomalaista koulutusjärjestelmää,
toisen asteen koulutusvaihtoehtoja sekä millä
tavoilla nuorta voi tukea löytämään omia
vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita vastaava
koulutuspolku.

Vuonna 2021 OmaPolku-hanke jatkaa
omakielistä vertaistoimintaa Uudellamaalla
yhdessä laajan yhteistyökumppaniverkoston
kanssa. Lisäksi OmaPolku-hanke aloittaa
vuoden 2021 syksyllä omakielisen
vertaistoiminnan Turussa, Tampereella ja
Lappeenrannassa. Hankkeen tavoitteena on
kohdata vuoden 2021 aikana yhteensä 1250
maahanmuuttajavanhempaa Uudellamaalla,
Turussa, Tampereella ja Lappeenrannassa.



14

Kehittää opinto-ohjaajien ja maahanmuuttajavanhempien
välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä

OmaPolku-hankkeessa opinto-ohjaajien ja maahanmuuttajavanhempien
välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kehitetään sekä omakielisen
vertaistoiminnan että kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen keskittyvän
pilottikoulutuksen ja yhteistyöfoorumeiden avulla. Toiminnan tavoitteena on,
että opinto-ohjaajat osaavat paremmin huomioida eri kulttuuritaustaiset
nuoret ja heidän perheensä ohjaustyössään. Lisäksi toiminnan tavoitteena
on, että maahanmuuttajavanhemmat ymmärtävät paremmin kodin ja koulun
välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkityksen.

Vuoden 2021 aikana OmaPolku-hanke toteuttaa opinto-ohjaajien
pilottikoulutuksen ja aloittaa yhteistyöfoorumien järjestämisen yhdessä
yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että
pilottikoulutukseen ja yhteistyöfoorumeihin osallistuu yhteensä 50
peruskoulujen opinto-ohjaajaa. Yhteistyöfoorumeihin kutsutaan myös
omakielisessä vertaistoiminnassa kohdattuja maahanmuuttajavanhempia ja
heidän lapsiaan sekä muita kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen ja
yhteistyön kehittämiseen liittyviä sidosryhmiä ja asiantuntijoita.

Terkku-hankkeen päätavoitteena on kerätä, mallintaa ja kehittää erilaisia
kulttuurisensitiivisiä jalkautuvan työn malleja, joilla voidaan ennaltaehkäistä
ja tunnistaa tarttumattomia kroonisia elintapasairauksia erilaisissa maahan
muuttaneiden ryhmissä. Vuonna 2021 hankkeen pääyhteistyökumppanina
toimivat DIAK ja Laurea ammattikorkeakoulut, Moniheli Ry:n jäsenjärjestöt ja
erilaiset terveysjärjestöt.

3.5 Terkku-hanke
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Maahan muuttaneiden terveys paranee

Ensimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2021 Terkku-hanke
toteuttaa ensimmäinen jalkautuvan työn kokeilujaksonsa, jossa opiskelijat
jalkautuvat yhdessä terveysjärjestöjen kanssa monikulttuurijärjestöihin
toteuttamaan erilaisia kulttuurisensitiivisiä terveyden edistämisen
tapahtumia ja ryhmiä.  

Ryhmissä käsitellään erilaisia terveyteen, terveyspalveluihin ja terveyden
edistämiseen liittyviä teemoja. Tapahtumista ja ryhmistä kerätään palautetta
sekä osallistujilta, että järjestäjiltä ja niiden pohjalta kerätään kokemuksia
siitä, millaisilla keinoilla maahan muuttaneet voidaan parhaiten tavoittaa ja
millainen toiminta on vaikuttavaa ja toimivaa.

Hanke onnistuu luomaan siltoja terveysjärjestöjen ja
maahanmuuttajajärjestöjen välille ja yhteistyö kaikkien

hankkeen teemojen parissa työskentelevien tahojen välillä
vahvistuu ja vakiintuu

Toinen ja kolmas tavoite tavoitetaan Terkku-hankkeessa vuoden 2021 aikana
ottamalla eri toimijat aktiivisesti mukaan jalkautuvaan työhön ja
mahdollistamalla yhteistyön aloittaminen ohjatusti ja tuetusti eri toimijoiden
välillä. Kasvatamme aktiivisesti eri tahojen valmiuksia, halua ja osaamista
huomioida maahan muuttaneiden tarpeet terveyden edistämisen palveluiden
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  

Syksyllä 2021 Terkku-hanke toteuttaa toisen yhteistyöfooruminsa, jossa
päätetään, mitä keväällä 2021 kokeilluista jalkautuvan työn muodoista
jatkokehitetään. Yhteistyöfoorumissa eri toimijat pääsevät konkreettisesti
vaikuttamaan siihen, miten yhteistyötä tehdään.

Terveysjärjestöt, terveysalan ammattilaiset ja muut alan
toimijat kokevat itsensä kulttuurisensitiivisemmiksi
toimijoiksi
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600
20
20
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10

maahanmuuttaja tai monikulttuuritaustaista terveysalan
ammattilaista

muuta terveysalan ammattilaista koulutuksien kautta

eri terveysjärjestöä ja 

eri maahanmuuttaja tai monikulttuurijärjestöä

monikulttuurijärjestöjen piirissä olevaa maahan muuttanutta  

Kulttuurivälittäjien osaamisen avulla sote-alan palvelut ovat
kulttuurisensitiivisempiä ja valmiimpia kohtaamaan erilaisia
maahan muuttaneita palveluissaan

Vuonna 2021 Terkku-hanke jatkaa kulttuurivälittäjien kouluttamista
järjestämällä yhden uuden koulutuksen ja jatkotapaamisen jo koulutetuille
kulttuurivälittäjille. Kulttuurivälittäjiksi koulutetaan monikulttuuri- tai
maahanmuuttajataustaisia terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia. 

Vuoden 2021 koulutuksen suunnittelussa hyödynnetään ensimmäisestä
koulutuksesta saatua palautetta ja pyritään kehittämään koulutusta entistä
toimivammaksi ja vaikuttavammaksi.

Terkku-hankkeen tavoitteena on 
tavoittaa vuonna 2021
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4. Yhdenveto
Moniheli ry:n vuosi 2021 tulee olemaan kiireinen ja mielenkiintoinen. Vuonna
2021 suunnitellaan Monihelin strategiaa tuleville vuosille, vahvistetaan
organisaation rakenteita johtosäännön ja koulutusten avulla ja suunnitellaan
rahoituspohjan laajentamista. Kaikki tämä keskellä globaalia pandemiaa ja
alati muuttuvaa toimintaympäristöä, kunnallisvaalikevättä ja epävarmuutta
STEA-rahoituksen tulevaisuudesta.  

Kasvava Moniheli palkkaa ensimmäiset työntekijänsä Turkuun, Tampereelle
ja Lappeenrantaan OmaPolku -hankkeen laajentaessa nuorten
koulutuspolkuihin liittyvää vertaistoimintaansa. Rakennamme yhdenvertaista
yhteiskuntaa edustustehtävien ja jäsenjärjestöille suunnattujen palveluiden
kautta sekä kulttuurisensitiivisyyttä tukevilla koulutuksilla terveysalan ja
asumiskysymysten ammattilaisille. Teemme myös parhaamme, jotta
kunnallisvaaleissa saadaan kaikkien suomalaisten ääni kuuluviin. Etsimme
myös uusia ympäristökysymyksien kanssa toimivia yhteistyökumppaneita,
sillä myös ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä tarvitaan meitä kaikkia.
Etäyhteyksin toteutettavat järjestöfoorumit ja koulutukset antavat
mahdollisuuden tukea monikulttuurisia järjestöjä ja ammattilaisia ympäri
Suomen. Nyt on hyvä hetki tullaa mukaan yhdenvertaisen Suomen
rakentamiseen.
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Moninaisuuden
voima




