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Davidin tarina 

• Botswanan luterilaisen kirkon pappi 
• Seurakunnan löytäminen Suomessa 
• Suomen kielen opiskelu 
• Kristittynä Suomessa –
maahanmuuttajalinjalla opiskelu 

• Toisten maahanmuuttajien tavoittaminen 



Maahanmuuttajat Suomessa: tilanne ennen 
turvapaikanhaun kasvua 

3 

Kansalaisuus Henkilöitä, 31.12.2014 
Viro 48354 

Venäjä 30619 

Ruotsi 8288 

Kiina 7559 

Somalia 7381 

Thaimaa 6864 

Irak 6795 

Intia 4728 

Turkki 4508 

Britannia 4280 

YHT. 220 000 



Ennen turvapaikanhaun kasvua: ensimmäiset 
oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden 
rekisteröinnit vuonna 2014 
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Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu lisännyt jo 
ennestään kasvussa ollutta maahanmuuttoa 
•  32 478 turvapaikkahakemusta vuonna 2015 (1/2016 aikana 1 008),  

•  Suurin osa työikäisiä miehiä 
•  SM: arviolta 30-35 % hakijoista saa myönteisen päätöksen 
•  Noin 3 000 ilman huoltajaa tullutta alaikäistä turvapaikanhakijaa, joista 

valtaosa tullee saamaan myönteisen päätöksen 
•  TE-toimistoissa varaudutaan 7 000-9 000 maahanmuuttaja-asiakkaan 

määrän kasvuun vuonna 2016 

•  Jo ennen nyt alkanutta turvapaikanhakijoiden määrän kasvua maahanmuutto 
Suomeen lisääntynyt  ja monimuotoistunut jo pitempään 

•  Maahanmuutto kaksinkertaistui 2000-luvulla 
•  Pääasialliset muuttosyyt perheside, työ ja opiskelu 
•  Kansainvälisen  suojelun perusteella n. 10 prosenttia maahanmuutosta 

ennen nyt alkanutta turvapaikanhaun kasvua 
•  Tällä hetkellä n. 220 000 ulkomaan kansalaista, ennusteiden mukaan 

vuonna 2020 n. 370 000 ja vuonna 2030 yli 0,5 milj. ulkomaan kansalaista 
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Kristityt maahanmuuttajat 

•  Afrikkalaisilla englannin ja oman kielisiä jumalanpalveluksia jo 
useita pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella (Nigeria, 
Ghana, Kamerun, Tansania, Kenia, Etiopia) 

•  Paikallisseurakunnissa oman kielisissä kokoontumisissa esim. 
Kuopiossa Etelä-Sudanin kristityillä viikoittain arabian kielistä 
toimintaa, Lahdessa darin kielisiä kokoontumisia. 

•  Pääkaupunkiseudulla jumalanpalveluksia englanniksi, kiinaksi, 
saksaksi, arabiaksi, viroksi, venäjäksi, kerran kuussa urduksi.  

•  Helluntaiseurakunnan yhteydessä Turussa ja Helsingissä kasvava 
farsin ja urdun kielinen ryhmä (Iran, Afganistan) 



Mitä he tuovat tullessaan? 

• Värikäs hengellinen musiikkiperinne 
•  Jumalanpalvelukseen tullaan joka sunnuntai koko 

perheen kanssa 
• Nuoria ja lapsia suurin osa, kasvavat perheet (perheen 

yhdistäminen ja suurempi lapsiluku) 
* Vapaaehtoiset keskeisessä roolissa, srk toimii ilman 
yhtäkään kokoaikaista työntekijää 



Mitä he tuovat tullessaan? 

•  Jumalanpalveluksen jälkeen yhteinen nyyttäriateria, 
lisäksi retket, kodeissa kokoontumiset, epäviralliset 
naisten ja miesten verkostot 

• Toinen toisestaan huolehtiminen ”Missä olit, kun en 
nähnyt sua kirkossa?” 

• Ongelmia: tilojen löytyminen, opillinen sekaannus, 
taloudenpito haastellista, maahanmuuttajat ovat 
liikkuvaa väkeä myös Suomessa. 


