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Seuraneuvottelukunta
I Love Sport Oulu –hanke
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•

•

•
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•

Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana
moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti
kasvanut. Maahanmuuttajien kotoutumisesta onkin tullut merkittävä
yhteiskunnallinen kysymys.
Oulu on maahanmuuton keskus Pohjois-Suomessa. Pohjois-Pohjanmaan
maahanmuuttajista yli 60 prosenttia asuu Oulussa. Maahanmuuttajaväestö on
heterogeeninen sekä maahantulosyiden että väestöryhmien suhteen ja lisäksi
ikärakenteeltaan huomattavan nuori, mikä tuo omat haasteensa
kotouttamistyöhön.
Vuoden 2010 lopussa kaupungissa asui 3 509 ulkomaan kansalaista, jotka edustivat
109 eri kansalaisuutta (Pohjois-Pohjanmaan maistraatti 31.12.2010). Määrä vastaa
2,3 prosenttia kaupungin asukasluvusta. Ulkomaan kansalaisista puolet oli alle 29vuotiaita ja näistä nuorista 59 prosenttia oli miehiä.
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden maahanmuuttajapalvelut vastaa 3.
ensimmäisen vuoden lakisääteisen kotouttamisprosessin onnistumisesta.
Moni maahanmuuttajapalveluiden asiakas haluaa heti aloittaa erilaisia
harrastuksia, jotka ovat usein liikuntapainotteisia.

Kehittämishanke maahanmuuttajien kotouttamiseksi
liikunnan avulla Oulussa

•

Kehitetään kaupungin ohjausjärjestelmää, jolla helpotetaan maahanmuuttajien
kotoutumista ja osallistumista olemassa oleviin maahanmuuttaja ja liikuntapalveluihin
yhdessä kantaväestön kanssa.

•

Kohderyhmään kuuluvat kaikki maahanmuuttajat, pakolaistaustaisten lisäksi myös työ-,
opiskelu- ja perhesideperusteiset maahanmuuttajat.
Uuden Oulun ulkomaalaistaustainen väestö, erityisesti alle 29-vuotiaat, sisältäen kaikki
maahanmuuttajat maahantulosyystä riippumatta (pakolais- ja
turvapaikanhakijataustaiset, työ-, opiskelu- ja perhesideperusteiset).

•

•

Ei luoda erillisiä rakenteita aina maahanmuuttajille vaan kehitetään olemassa olevia
palveluita kotoutumisen helpottamiseksi.

•

Hanke toteutetaan kaksivuotisena. Aloitus 04/2012

Tarkoitus?
•
•
•
•
•
•

Hanke vahvistaa alueen maahanmuuttajien osallistumista eri tahojen
toteuttamaan liikuntatoimintaan ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan
sekä tukee kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta
Lisäksi kehitetään eri tahojen pitkäaikaisen yhteistyömalli, jolla tuetaan
maahanmuuttajien liikuntaan osallistumista ja sitä kautta integroitumista
yhteiskuntaan
Vahvistetaan alueen palvelunjärjestäjien tietoutta ja osaamista maahanmuuttajien
liikuntapalveluista ja niiden merkityksestä kotoutumiselle ja hyvinvoinnin
edistämiselle.
Uuden Oulun maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallisuuden,
kotoutumisen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla.
Nykyisten sosiaali- ja terveys ja liikuntapalveluiden saavutettavuuden
parantaminen maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille.
Uuden Oulun ja alueen järjestösektorin toimijoiden (sosiaali- ja terveys-,
lastensuojelu- sekä liikunta- ja kulttuurijärjestöt) välisen yhteistyön vahvistaminen
ja yhteisten toimintamallien kehittäminen em. liikuntapalvelujen tarjoamiseksi.

Yhteistyökumppanit
•
•
•

•

kaupunkiorganisaation sisäiset:
liikuntavirasto (olemassa olevat ryhmät, tilat, yhteistyöverkosto)
nuorisoasiainkeskus (nuorisotilojen tilat ja henkilökunta -> jatkuvuus, Bysiksen matalan kynnyksen
palvelujen liikuntaneuvoja)
keskushallinto, kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor -> kontaktit maahanmuuttajayhteisöihin,
asiantuntemus kulttuurien välisestä työstä
BusinessOulu (erityisesti työperäisen maahanmuuttajaväestön tavoittaminen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kaupunkiorganisaation ulkoiset:
MLL, Pohjois-Pohjanmaan piiritoimisto ja Voimaperhe-hanke/ ESKO
Auta Lasta ry
Haukiputaan Pallo ry
Liikkukaa ry
Pohjois-Suomen katutanssiyhdistys ry
SPR Oulun piiri
Ystävyystalo/ Oulun Seudun Setlementti ry
Oulun alueen koulut ja oppilaitokset
Oulun korkeakoululiikunta
Oulun voimisteluseura
Oulun judoseura
muut urheilu- ja liikuntaseurat
maahanmuuttajien yhdistykset

•

Monellako on kokemuksia?
• Nyt on hyvä mahdollisuus lähteä mukaan!
• Jani Paananen Oulun kaupunki,
maahanmuuttajapalvelut
• 044 703 4894, jani.paananen@ouka.fi

