
Maahanmuuttajien rinnalla kulkija 
 
Viikon akavalainen Heidi Repo on tyypillinen moniosaaja, jolla on kolme ammattinimikettä. Helsinkiläinen 
Repo, 41, on hyvin kotiutunut Tampereelle. Viisitoista vuotta on vierähtänyt Pirkanmaalla nopeasti. 
Yhteiskunnallisen työn diakonin vastuulla on monikulttuurinen työ Tampereen seurakuntayhtymässä. 
– Tampereella on paljon turvapaikanhakijoita ja pakolaisia mutta myös avioliiton kautta Suomeen 
muuttaneita. Työllistyminen on tärkeää, samoin suomen kielen oppiminen.  
Aluksi monikulttuurinen työ oli pitkälti leirien järjestämistä perheille. Suuntaa käännettiin, koska leirit 
tulivat kalliiksi ja arjen opettelusta on enemmän hyötyä maahanmuuttajille. 
– Meillä on menossa erilaisia hankkeita, ja olemme saaneet myös EU-rahoitusta. Kaupungin kanssa on 
sopimus, että jokainen pakolaisperhe saa oman ystävän, joka tutustuttaa paikkoihin ja tapoihin. 
Jos Repo näkee yhteiskunnan rakenteissa epäkohtia, hän tarttuu toimeen. Vahvasta pohjakoulutuksesta on 
tässä hyötyä. Repo valmistui kirkon nuorisotyönohjaajaksi vuonna 1994. Neljän vuoden päästä hän opiskeli 
vielä muuntokoulutuksessa sosionomi-diakoniksi (amk).  
– Liityin jo opiskeluaikana Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liittoon ja jäin sinne, vaikka voisin olla myös 
Diakoniatyöntekijöiden Liiton jäsen. 
Ennen Tampereelle muuttamista Repo työskenteli Vuosaaren seurakunnassa erityisnuorisotyön parissa. 
Siitä kokemuksesta voi ammentaa nykyisessäkin työssä. Yksi hankkeista oli viime kesänä etsiä 
kesätyöpaikkoja romaninuorille.  
– Romanit kaipaavat enemmän tukea. He kantavat edelleen kielteistä leimaa.  
Työssä tarvitaan myönteistä ajattelumallia. Ennakkoluulot ovat karsiutuneet ajan myötä. Asioista pitää 
uskaltaa puhua rohkeasti. 
– Jos ei tunne suomalaisen yhteiskunnan periaatteita, täällä on hankala tulla toimeen. Meidän pitää kertoa 
maahanmuuttajille, miten Suomessa toimitaan.  
Repo toivoo myös, että seurakuntien jäsenmäärä ei laske, jotta kirkon toimintaedellytykset säilyvät 
jatkossakin. 
– Jäsenyyden pitää olla mielekästä, ja ihmisten pitää saada vaikuttaa kirkon toimintaan. 
Sosiaalinen media kuuluu kiinteästi työhön, koska verkossa on helppo tavoittaa paljon ihmisiä. Verkossa on 
myös vapaaehtoisen auttamisen Suurella Sydämellä -palvelu.  
Kirkko on ajan hengessä mukana vaikuttamassa ja rauhaa rakentamassa. Yksi osa työtä on uskontojen 
välinen vuoropuhelu. 
– Järjestämme tilaisuuksia, joissa muslimit ja kristityt keskustelevat yhdessä ajankohtaisista aiheista 
pienryhmissä. 
 
 
LAATIKKO 
sosionomi-diakoni amk, kirkon nuorisotyönohjaaja 
Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsen 
asuu Tampereella, kotoisin Helsingistä 
naimisissa, kaksi lasta 
harrastaa puutarhanhoitoa 
mietelause: ”Vähennä sitä mikä stressaa.” 
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