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Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla 2 
Tiivistelmä 
Kolmevuotisen hankkeemme (2017-2019) aikana luomme Kalajokisten urheiluseurojen kanssa toimintatavan, jonka 

avulla uudet kuntalaiset sekä maahanmuuttajat pääsevät osallistumaan ohjattuun liikuntatoimintaan sekä löytävät 

myös oman tapansa olla mukana (inklusoituvat) yhteisöllisessä seuratoiminnassa ja vapaa-ajan vietossa. Hanke on saa-

nut aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavusta. 

Kohderyhmä: Maahanmuuttajat 

Aikataulu: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Tavoitteet  
Kolmevuotisen hankkeen tavoitteena on Kalajokisten urheiluseurojen kanssa tapahtuva liikunnallisen toimintakulttuu-

rin luonti, jossa kuntalaiset sekä maahanmuuttajat pääsevät tutustumaan järjestettyyn liikuntatoimintaan sekä inklu-

soituvat liikunnan avulla osaksi yhteisö, mikä edesauttaa verkostojen syntyä, kielenoppimista sekä rikastuttaa Kalajoen 

monikulttuurista toimintaa. 

Toimenpiteet ja tulokset 
Liikunnan avulla tapahtuvan maahanmuuttajille suunnatun aktivointitoiminnan vastaa Kalajoki Akatemia, joka 

koordinoi tapahtuvan toiminnan sekä järjestää toiminnassa tarvittavat tilat ja kuljetukset, että vastaa 

maahanmuuttajille suunnatun liikunnan markkinoinnista, mainonnasta ja viestinnästä. Tapahtumista tiedottaminen 

tapahtuu oppilaitosten kautta sekä viikoittaisilla ilmoituksilla Kalajokiseutu paikallislehdessä, että maahanmuuttajille 

kohdennetulla suoramarkkinoinnilla. Suunniteltu toimintaa jakaantuu eri ikäryhmille, jotka ovat ryhmiteltyinä 

esimerkkiviikossa. 

Kalajoki Akatemia ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestävät yhteistyössä liikunnallisia tapahtumia, joiden 

järjestelytoimiin maahanmuuttajat integroidaan. Liikuntamatkailulinjan opiskelijat ja Kalajoen kristillisen opiston 

maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat keskeinen osa 4 kertaa vuodessa järjestettävien liikunnallisten 

peuhupäivien aktiivista ohjaajajoukkoa (16 henkilöä) ja suunnitteluryhmää. Liikunnalliset peuhupäivät järjestetään 

hiihto- ja syyslomaviikoilla. 

Maahanmuuttajien sopeuttaminen osaksi yhteisöä tapahtuu liikunnallisen yhteistyön kautta. Maahanmuuttajille 

tarjottavan liikuntatoiminnan toteuttavat pääasiallisesti seurat ja yhdistykset, joiden ohjausosuudet ja ohjaus tunnit 

(yhteensä 520 t): Perusopetusikäisille (388 tuntia vuodessa), Vanhemmille ikäryhmille suunnatut liikuntaharrastetunnit 
(132 tuntia vuodessa). 

Tulos: Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen  

Kustannukset ja rahoitus 

Kustannukset  Haettu (€) Käytetty 

Palkkamenot sivukuluineen / työpalkkio 20000,00 ohjaajien ja valvojien palkkiot (50€ / 

tunti x 400 krt) 

20000,00   

Matka- ja kuljetuskustannukset 4060,00 kuljetuskustannukset hiekkasärkkien alueen 

kuljetuskustannukset hiekkasärkkien alueen (täsmentyvät lajitoiveiden mukaisesti) lii-

kuntapaikoille (60 kpl x 116€) 

4060,00   

Välinehankinnat 2000,00 lajikirjon laajentamisessa tarvittavat välinehankinnat (täs-

mentyvät lajitoiveiden mukaisesti) 

2000,00   

YHTEENSÄ 40000 29957,59 

Rahoitus   

PSAVI, 50 -60  % 20000  

Kalajoen kaupunki 20000  

YHTEENSÄ 40000  
 

Vastuuorganisaatio; 
Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 

Hankkeen yhteyshenkilö: Juha Isolehto, kehitys- ja valmennuspäällikkö 

Muut yhteistyökumppanit: Kalajoen Kristillinen opisto, Kalajoen Junkkarit, JHT kalajoki, Kalajoen Nuorisoseura 
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