OULU: Maahanmuuttajat ja liikunta
Maahanmuuttajat eli mamut on kasvava ihmisryhmä meidän Oulussa. Myös heidän
elämänhallintaa tulee tukea ja liikunta on mitä parhain ”väline” silloinkin vaikka yhteistä
kieltä ei ole. Kielimuuri kaatuu vaikkapa pelatessa jalakapalloo.

Oulun kaupungin strategiana on luoda asukkaille mahdollisuus hyvään itsenäiseen elämänhallintaan sekä terveyttä
ja hyvinvointia ehkäisevien ratkaisujen tekemiseen. Strategian mukaan tasapainoinen kehitys edellyttää, että
osallistumismahdollisuudet ovat kehittyneet asiakkaiden näkökulmasta mielekkäällä tavalla ja etenkin lasten ja
nuorten hyvinvointi on lisääntynyt. Strategiassa painotetaan verkostoyhteistyötä järjestöjen kanssa asiakaslähtöisten
palveluiden kehittämisessä.

Taustaa maahanmuuttajien kotoutumisesta ja
liikunnasta...
-- Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisen vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös
Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut. Maahanmuuttajien kotoutumisesta
onkin tullut merkittävä yhteiskunnallinen kysymys.
-- Julkisuudessa käyty keskustelu maahanmuuttajista on välillä ongelmakeskeistä. Ongelmat ja haasteet
on hyvä tunnistaa, mutta samalla maahanmuuttajien kotouttamistyössä on tärkeää etsiä yhdessä eri
tahojen kanssa uusia keinoja, joilla vahvistetaan maahanmuuttajien kotoutumista, ts. osallistumista
yhteiskunnan toimintaan omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen.
-- Liikunnan ja urheilun uskotaan olevan erinomainen keino edistää kotoutumista ja eri kulttuurien
kohtaamista. Liikuntaan osallistumisen nähdään edistävän mm. suomen kielen oppimista,
kantaväestöön tutustumista, itsetunnon vahvistumista ja itsensä hyväksymistä sosiaalisen
verkoston rakentamista sekä antavan mielekästä tekemistä.
-- Luontevat kontaktit sekä mielekäs yhteinen toiminta maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä vähentää
tietämättömyydestä kumpuavia pelkoja sekä vahvistaa yhteisen kielen ja ymmärryksen muodostumista.
Yhteiskuntamme palvelut eivät välttämättä nykyisellään vastaa erilaisista taustoista tulevien ihmisten
kulttuurisia tarpeita.
-- Tarvetta kaikille yhteisten hyvinvointia edistävien palvelujen kehittämiseen on olemassa.
Liikunnan ja urheilun on nähty olevan keskeisimpiä ihmisten kohtaamisten edistäjiä sekä terveyden
ja hyvinvoinnin edistäjiä.
-- Erityisen merkityksellistä on lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastusten

pariin. Sen lisäksi, että liikkuminen on lapsille luonteva tapa ilmaista itseään ja
saada iloa, lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan pohja hyvinvoinnille koko elämän
ajaksi.

Oulu ja mamut
•

•

•

Oulun on maahanmuuton keskus Pohjois-Suomessa.
Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttajista yli 60% asuu
Oulussa. Maahanmuuttajuus näyttäytyy Oulussa
heterogeenisena, joka tuo omat haasteensa
maahanmuuttajatyöhön. myös erilaisilla koulutus- ja
työtaustoilla. Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaana
on vuonna 2009 ollut 401 asiakasta, joista 206 on tullut
vuoden 2009 aikana. Asiakasmäärät ovat olleet
kasvussa. Nuoria näistä asiakkaista on 40%. Alueella
näkyy tarve kehittää kotoutumistoimenpiteitä
moniammatillisesti huomioiden yksittäisten lasten ja
nuorten tarpeet (pitkäjänteisesti).
22.10.2010 Oulussa 113 kansalaisuutta erilaisilla
koulutus- ja työtaustoilla, 3170 henkilöä eli 2,3
prosenttia asukkaista. Esim. vuonna 2008 heitä oli 2,1
prosenttia ja 2780 henkilöä. Ikäjakauma alle 14- v 562
henkilöä ja 15-24-v oli 854 henkilöä ja 25-34-v
ikäryhmään kuului 1767 henkilöä vuonna 2009.
Vuonna 2010 yli 300 uutta asiakasta on tullut Oulun
maahanmuuttajapalveluihin piiriin.

Maahanmuuttajat Oulussa.
• Pakolaiset, opiskelijat,
paluumuuttajat, työ yms.
• Oulussa Mamu- yhdistyksiä
on n.30 kpl. Näiden kanssa
yhteistyö/kotouttaminen
liikunnan avulla?
• Pyydetään osallistumaan
syksyllä tulevaan
liikuntapäivään
toimintakeskus Villa
Victoriin.

Mamu kuntalaisena?
Kielitaidoton? vahan suomi, vahan enklanti tai en tieda...
Haasteita riittää kielen, kulttuurin, uskonnon, sosiaalisten- ja terveydellisten
muuttujien kanssa. Osaisitko tulla itse toimeen ”kurdistanissa”??
Onko maahanmuuttajien liikunta erityisryhmää kuuluvaa vai tavallisen
kuntalaisen palveluiden piiriin kuuluvaa toimintaa?

Maahanmuuttajan liikunnan avulla kotouttaminen:

Tavoite!!
Maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutuksen lisääminen
Maahanmuuttajien elämänhallinnan vahvistaminen.
Maahanmuuttajat ohjataan käyttämään kunnan liikuntapalveluja
Maahanmuuttajien kotoutumisen lisääntyminen
Fyysisen ja psyykkisen kunnon parantaminen
Syrjäytymisen vähentäminen
Maahanmuuttajien terveyttä edistetään liikunnan avulla
Kannustetaan maahanmuuttajia ottamaan vastuuta kotoutumisesta ohjaamalla eri kansalaisjärjestöjen ja
vapaaehtoistoimintaan
Maahanmuuttajien vaikutus- ja valintamahdollisuuksien lisääminen. Aktivoimalla ja kouluttamalla
maahanmuuttajia liikunnan- järjestötoimintaan.

OULUN TAVOITTEET? KEINOJA JOILLA SIIHEN PYRITÄÄN.

1.Oulun alueella asuvien maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten sekä aikuisten osallisuuden, kotoutumisen, hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen liikunnan keinoin.
2.Oulun kaupungin eri hallintokuntien ja alueella toimivien järjestösektorin toimijoiden (sosiaali-ja terveysjärjestöt,
lastensuojelujärjestöt ja liikuntajärjestöt sekä kulttuurijärjestöt) välisen yhteistyön vahvistaminen ja yhteisten toimintamallien
kehittäminen maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten sekä aikuisten hyvinvoinnin ja kotoutumisen edistämiseksi liikunnan
avulla.

Näihin tavoitteisiin pyritään seuraavien osatavoitteiden kautta:
•edistetään maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan
•luodaan edellytyksiä urheilu- ja liikuntajärjestöjen maahanmuuttajille tarkoitetulle toiminnalle
•kehitetään uusia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ja -tapahtumia maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja aikuisia varten
yhteistyössä kaupungin ja paikallisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen kanssa.
•vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten sekä aikuisten tietoutta olemassa olevista liikuntapalveluista. Luodaan
yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa liikunta ja informaatio verkosto
• kehitetään toimintamalleja eri tahojen yhteistyölle, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen työskentelyn myös hankkeen jälkeen ja
tekevät maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä kaikille yhteisen liikuntakulttuurin merkityksen näkyväksi eri
toimijatahoille.
•vahvistetaan alueen palvelujen järjestäjien tietoutta ja osaamista maahanmuuttajien liikuntapalveluista ja niiden merkityksestä
kotoutumiselle ja hyvinvoinnin edistämiselle.

JOUKKUEEN TAUSTAA
•
•
•
•
•
•

•

Maahanmuuttaja-nuorilla oli ilmennyt kiinnostusta jalkapallon pelaamiseen mutta
heille ei ollut löytynyt joukkueita kyselyistä huolimatta.
Helmikuussa 2010 Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluista ohjaaja Pia
Kortessalo otti yhteyttä Auta Lasta ry Heinäsalmikotiin ohjaaja Jani Paanaseen.
Maaliskuussa aloitettiin yhteistyökumppaneiden ja tilojen kartoitus.
Huhtikuussa löytyivät yhteistyökumppaneiksi Haukiputaan Pallo ja Suomen
palloliiton Pohjois-Suomen piiri.
Toukokuussa varmistui hallivuoro, joka oli perjantaina klo. 20-21 Heinäpään
palloiluhallissa.
25.5 Fc-kotijoukkueesta pidettiin info-tilaisuus kansainvälisessä
toimintakeskuksessa Villa Victoriassa.
Joukkue on tarkoitettu alle 18-vuotiaille.

JOUKKUEEN TAUSTAA
• 28.5 Fc-kotijoukkueen ensimmäiset harjoitukset näkivät päivänvalon.
• Ensimmäisiin harjoituksiin osallistui 32 maahanmuuttaja-nuorta.
• Pelaajien ikäjakauma oli 7-17 vuotta.

JOUKKUEENJOHTO
• Fc-kotijoukkueen valmentajina toimivat Jukka ”rock” Huttula,
Charles Figho, Chijoke Festus ja Carlos Dominques.
• Joukkueen huoltajana toimii Lassi Siren.
• Managerina toimii Jani Paananen.

KESÄMEININKI
• Kesä-elokuu harjoitukset kaksi kertaa viikossa Heinäpään
nurmikentällä.
• Harjoituksiin osallistui 12-28 pelaajaa.

D-DAY, Ensimmäinen ottelu 24.8 2010.
Otteluraportti Haukiputaan Pallon kotisivuilta.

SYYSMEININKI
• Syyskuussa harjoitukset jatkuivat torstaisin 19.30-21.00.
• Viikottain 1-3 uutta pelaajaa.
• Syyskuussa oli vuorossa suvaitsevaisuus-turnaus Heikinharjun
vastaanottokeskuksen pihalla futsal-säännöin.
• Lokakuussa tulee ohjelmaan lauantaisin futsal-vuorot Terva-Toppilan
koululla 13-14.30.
• Tulevana viikonloppuna Fc-kotijoukkue haastaa OTP 95:n taidot Heinäpään
kentällä.

TULEVAISUUS
•

•
•
•

•
•
•

Joukkueen koko kasvaa nopeasti jolloin edessä on mahdollinen ikäjakauman
perusteella tehtävä joukkueen jako nuorempien ja vanhempien joukkueisiin.
Yli 18-vuotiaiden kiinnostus on myös suurta ja heille on suunnitteilla oma joukkue.
Suunnitteilla on myöskin oma joukkue tytöille.
Tulevaisuuden kannalta huolena ovat rahoitus ja tilat suhteessa nopeasti
kasvavaan pelaajamäärään, vaikka lahjakkaimpia pelaajia ohjataan alueen
seuroihin saadakseen mahdollisuuden kehittyä kykyjänsä vastaavassa
valmennuksessa.
Fc-kotijoukkueen mahdollinen osallistuminen Pohjois-Suomen juniorisarjoihin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi:
Kehittämisavustuksen kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan
avulla. Tämä tuli sähköpostiin juuri ennen tänne tuloa 

