Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla 2,
01.01.2018 - 31.12.2018

Tiivistelmä
Kolmevuotisen hankkeemme (2017-2019) aikana luotiin Kalajokisten urheiluseurojen kanssa toimintatapa, 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 saanut aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavusta.
Tavoitteet: Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena oli Kalajokisten urheiluseurojen kanssa tapahtuva liikunnallisen toimintakulttuurin luonti, jossa kuntalaiset sekä maahanmuuttajat pääsevät tutustumaan järjestettyyn liikuntatoimintaan
sekä inklusoituvat liikunnan avulla osaksi yhteisöä edesauttaen verkostojen syntyä, kielenoppimista ja rikastutti monikulttuurista toimintaa.

Toimenpiteet ja tulokset
1. viikottaiset kaverikerhot alakouluikäisille (120 tuntia)
2. lajikokeiluvuorot (300 tuntia, 10 liikuntalajia) - yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
3. osallistaminen liikuntatapahtumien järjestämiseen - yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
Tapahtumien ja retkien toteuttamiseen käytettiin suunniteltua enemmän varoja, jotka leikattiin matka- ja
kuljetuskustannuksista. Täten saatiin lisätty maahanmuuttajiemme yhteistyötä lähialueen maahanmuuttajaryhmien
kanssa, mikä on poikimassa vuodelle 2019 yhteisiä liikuntatapahtumia Kalajoelle, joiden järjestelyvastuu on
maahanmuuttajillamme - yhteistyössä seurojen kanssa. Tämä toiminta lisää aitoa yhteistyötä ja vaikutukset
kohdistuvat Kalajokeakin laajemmalle alueelle.
Tulos: Hankkeen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana on vakiintunut toimintatapa, jossa tarjotaan viikottaisia
ohjattuja liikuntavuoroja, jotka tavoittavat 50 maahanmuuttajataustaista (Kalajoella 251, vuonna 2018) liikkujaa. Liikunnallisten kaverikerhojen kautta on tavoitettu alakouluikäiset liikkujat ja heille on pystytty tarjoamaan kohdennettua toimintaa. Kalajoki Akatemian järjestämiin liikuntatapahtumiin on ohjaajiksi rekrytoitu maahanmuuttajia mikä on osoittautunut erinomaiseksi yhteistyön ja inklusaation lisääjäksi kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, kun toiminnan järjestäjänä on ikään kuin neutraali taho. Vuonna 2018 saapui Kalajoellekahdessa eri ryhmässä 41 uutta turvapaikanhakijaa,
jotka ovat liikuntaharrastusten kautta nopeasti päässeet osaksi yhteisöä. Vuoden aikana ilmeni myös tarpeita lähialueyhteistyön lisäämiseen, jonka tukemista lisäsimmekin. Tätä kautta hankkeemme on tukenut myös lähialueiden toimijoiden
inklusointia Kalajokisten maahanmuuttajien tukiverkostoon. Tämä toiminta on tuottanut Kalajoelle uusia liikuntatapahtumia, jotka maahanmuuttajat toteuttavat yhteistyössä Kalajoki Akatemian ja seurojen kanssa. Tapahtumiin osallistuu
lisäksi Kalajoen lukion kansainvälinen- ja urheilulinja. Tehostettuja toimia tarvitaan jatkossa maahanmuuttajataustaisten
naisten saattamisesta mukaan liikuntataharrastusten pariin. Tiedustelut ja toimintatapakokeilut eivät ole vielä luoneet
Kalajoelle toimivaa mallia, jolla saisimme osallistettua naisia säännölliseen toimintaan
Myönnetty (€)
Käytetty
Kustannukset ja rahoitus
Palkkamenot sivukuluineen / työpalkkio ohjaajien ja valvojien palkkiot
21175,45
Matka- ja kuljetuskustannukset: kuljetuskustannukset alueen liikuntapaikoille
3412,00
Kurssi ja koulutus kustannukset
2068,87
Tapahtumat ja retket: luonto- ja elämysretkeilyt saaristoon sekä yhteisten liikun9211,09
tatapahtumien kulut
Toimitilakustannukset (sisäliikuntahallivuorot
423,39
Muut kulut: Toiminnasta tiedottaminen ja mainostaminen
4734,80
YHTEENSÄ
40000
41025,60
PSAVI, 50 %
20000
20000
Kalajoen kaupunki
20000
21025,60
YHTEENSÄ
40000
41025,60
Vastuuorganisaatio; Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja. Yhteyshenkilöt: Anita
Ohtamaa, Juha Isolehto, kehitys- ja valmennuspäällikkö
Muut yhteistyökumppanit: Kalajoen Kristillinen opisto, Kalajoen Junkkarit, JHT Kalajoki, Kalajoen Nuorisoseura
Kalajoen Latu, Kalajoen Pallo,
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