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SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ
Hakija
Kalajoen kaupunki (0185924-7)

Hankkeen tai toiminnan nimi
Maahanmuuttajien kotouttaminen 
liikunnan avulla III

Diaarinumero
PSAVI/5013/2018

Myöntöpäivä
11.03.2019

Hakuvuosi
2018

Myönnetty summa
20000,00

Myöntänyt aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
(PSAVI)

Raportoija

Sukunimi
Isolehto

Puhelin
0444691242

Etunimet
Juha Marko

Sähköposti
juha.isolehto@kalajoki.fi

Toteutus

Myönnetty avustuksen käyttöaika
01.01.2019 - 31.12.2019

Toteutunut avustuksen käyttöaika
01.01.2019 - 31.12.2019

Hankkeen tai toiminnan tavoitteet hakemuksessa
Kolmevuotisen hankkeen tavoitteena on Kalajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten (kolmas sektori)  kanssa 

tapahtuva liikunnallisen toimintakulttuurin luonti, jossa sekä kuntalaiset että maahanmuuttajat pääsevät yhdessä 
tutustumaan liikuntatoimintaan sekä inklusoituvat liikunnan avulla yhteisöksi, mikä edesauttaa sosiaalisten 
verkostojen syntyä, kielenoppimista sekä rikastuttaa Kalajoen monikulttuurista toimintaa. Hankkeen kolmantena 
vuonna erityistavoitteena on maahanmuuttajataustaisten osaamispotentiaalin syvempi hyödyntäminen 
liikuntatapahtumien luonnissa sekä alueellisten liikuntatapahtumien järjestäminen.

Toteutuiko hanke tai toiminta pääosin hakemuksessa esitetyllä tavalla?
[X] Kyllä
[  ] Ei

Toiminnan kuvaus
Kalajoki Akatemia järjesti yhteistyössä kolmannen sektorin sekä alueen yritysten kanssa maahanmuuttajille 

hankesuunnitelman mukaisia liikuntatapahtumia ja ohjattua liikuntatoimintaa, jonka suunnitteluun maahanmuuttajat 
osallistettiin. Akatemian kehittämis- ja valmennuspäällikkö järjesti kaksi suunnittelutilaisuutta Kalajoen Kristillisellä 
opistolla, jonne kutsuttiin kaikki maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, joita silloin oli 62. Näistä 38 opiskelijaa lähti 
mukaan liikuntaharrastuksiin ja osallistui säännöllisesti ohjattuun toimintaamme. Maahanmuuttajien kotouttaminen 
liikunnan avulla -hanke tuki toimillaan  Kalajoen kristillisen opistossa (KKRO:ssa) meneillään ollutta hanketta (OPH 
89/896/2018): Ulkopuolisuudesta yhteyteen -hanke maahanmuuttaja nuorten aktiivisuuden ja osallisuuden sekä 
kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseen. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDU) maahanmuuttajataustaiset 
opiskelijat sekä Kalajoen kristillisen opiston maahanmuuttajataustaiset opiskelijat olivat kohdejoukko, jonka kautta 
tavoitimme kohderyhmämme tehokkaasti. Hankkeemme alussa 2017 KKRO:lla oli 70 maahanmuuttajataustaista, joista 
valtaosa oli pakolaisia. Nyt heitä on siellä enää 39 ja valtaosa on siirtynyt JEDU:n opiskelijoiksi. Toki hankkeen aikana 
on ollut kohdehenkilöissä suurta vaihtuvaat ja alle puolet tämän vuoden osallistujista oli mukana hankkeemme 
alkutoimissa 2017.
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Menneenä vuotena pyrimme kontaktoimaan kohderyhmää tehokkaammin ja siksi ohjasimme henkilöstömme 
työaikaresursseja (työaikaseuranta liitteenä) voimakkaasti hankkeen seurantaan ja hankkeessa toimivien ohjaajien 
toiminnan tukemiseen sekä kehittämiseen, jota toteutimme ohjatun työssä oppimisen kautta.
Mennyt vuosi 2019 toteutui lähes hankesuunnitelman mukaisesti. Keskeiset toimintakokonaisuutemme ovat olleet.

1. Aikuisten maahanmuuttajien liikuntakokeilu- ja harrastustunnit
Kalajoki Akatemia järjesti yhteistyössä Kalajoen lukion, Kalajoen Kristillisen opiston (KKRO) ja Jokilaakson 
koulutuskuntayhtymä (JEDU) kanssa yhteistä aamuvalmennustoimintaa aina tiistai ja torstai aamuisin klo 8.30-10.00. 
Lukion aamuvalmennuksen tarjoamisella maahanmuuttajataustaisille pyrittiin yhteistyön syvenemiseen ja yhteisen 
toiminnan syntymiseen. Toimintaan osallistui yhteensä 38 maahanmuuttajataustaista KKRO:lta ja JEDU:lta. Ryhmien 
jakauma oli seuraava (M+N).
- ratsastus (1+7)
- tanssi (0+4)
- salibandy (0+1)
- lentopallo (22+0)
- jalkapallo (2+0)
- jääkiekko (1+0)
Kaikkiaan toisen asteen aamuvalmennukseen osallistui 160 opiskelijaa. Maahanmuuttajien osoittaman suuren 
kiinnostuksen ja aktiivisen  osallistumisen johdosta lisätunteja ja ryhmiä pitämään palkattiin tuntiohjaajiksi Iliya 
Dmitrov, Kaisu Sarkkinen ja Meri Satama.

Lisäksi seurojen pitämiä yksittäisiä lajikokeilukertoja pidettiin frisbee golfissa, keilailussa, luistelussa, pyöräilyssä ja 
telinevoimistelussa.

Säännölliset harrasteryhmät kokoontuivat:
- palloilukerho Ymmyrkäisentiellä kahdesti viikossa (keskimäärin 15 osallistujaa)
- kuntosaliharjoittelijat Hyvinvointikeskusasemalla (keskimäärin 10 kävijää)
- kuntonyrkkeilyryhmä Kaljoen Junkkareiden hiihtomajalla (keskimäärin 5 kävijää)
Yhteensä ohjattuja harrastuntuje kertyi 212 tuntia, joihin osallistui 56 maahanmuuttajataustaista liikkujaa. 
Kansallisuuksista ovat ainakin edutettuina: Afganistan (14+1), Eritrea (4+1), Syyria (0+1), Iran (1+1), Bulgaria (0+1), 
Ukraina (0+2), Unkari (0+3), Nigeria (0+1), Thaimaa (0+2), Filippiinit (0+1), Etelä-korea (0+1), Venäjä (0+1), Yhdysvallat 
(1+0). Tässä tilastossa ovat ainoastaan KKRO opiskelijat, koska JEDU:n opiskelijoiksi siirtyneiden etnistä taustaa ei 
rekisteristämme voi selvittää. Myöskään perusopetuksen opiskelijoiden tausta ei ole selvitettävissämme.

2. Perusopetusikäiset liikuntakerhot
Liiikunnan ohajjajaksi oppisopimuksella kouluttautuva Tuomas Huovila teki syystalvella 2018 kartoituksen 
perusopetuksessa olevien maahanmuuttajataustaisten oppilailaiden sijoittautumisesta eri kouluille. Tämän 
kartoituksen perusteella liikunta- ja kaverikerhotoiminta keskitettiin Pohjankyläntien alakoululle, jonne palkattiin kaksi 
tuntiohjaajaa. Lisäksi liikunnanopettaja Iliya Dimitrov piti toimintasuunnitelman mukaisesti erillisiä palloilukerhoja 
JEDU:lla. Perusopetusikäisille tuli keskimäärin 4,2 viikkotuntia ohjattua liikuntaa. Toimintaa toteutettiin 39 viikon 
aikana.
Mannerheimin lastensuojeliiton (MLL) kaverikerho toiminta toteutui keväällä, mutta ei syksyllä, johtuen heidän 
ohaajapulastaan. Toimintaan osallistui 8 maahanmuuttajataustaista lasta.

3. Liikuntatapahtumien järjestäminen ja ohjaajakoulutukset
Pyrittäessä inklusoimaan maahanmuuttajat osaksi yhteisöä on tärkeää, että he ottavat myös vastuuta omasta 
harrastustoiminnastaan ja rupeavat järjestämään sitä myös itselleen ja valtaväestölle.
Tarjosimme kolmelle maahanmuuttajalle Suomen jalkapalloliiton ohjaajakoulutuksen, jonka jälkeen he toimivat 
apuohjaajina Kalajoen Pallon järjestämällä kansainvälisellä leirillä ja järjestivät alueelle kolme turnaustapahtumaa, 
joista 2 oli Kalajoella ja yksi Ylivieskassa. 
Maahanmuuttajat osallistettiin Kalajoki Akatemian suurten liikuntatapahtumien ja liikunnalllisten retkien järjestelyihin. 
Yhteensä viidentoista tapahtuman ohjaustehtäviin osallistui 11 maahanmuuttajataustaista Kalajokista. Tapahtumat 
on toteutettu yhdessä kalajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa, joten osallistujille on syntynyt suora kontakti 
seuratoimijoihin.

Arvioi hankkeen tai toiminnan vaikutuksia
Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla on onnistunut kolmevuotisen hankeemme avulla hyvin. 

Paikkakunnan pienestä koosta (12560 asukasta) ja suuresta maahanmuuttajataustaisten määrästä (252, joista 



3/4

pakolaistaustaisia on 70) huolimatta on Kalajoki ollut lähes ainoita paikkakuntia, jossa kantaväestön ja 
maahanmuuttajataustaisten välille ei ole syntynyt vastakkaiasettelua eivätkä maahanmuuttajataustaiset ole 
esiintyneet rikostilastoissa poikkeavasti. Moni on tarjonnut selitykseksi sitä, että olemme osallistaneet heitä 
toimintaan ja saaneet heidät kouluttautumaan oppilaitoksissamme (KKRO ja JEDU). Hankkeemme liikuntatoimilla on 
ollut näissä oppilaitoksissa keskeinen hyvinvointia ja yhteisöllistä toimintaa lisäävä vaikutus.

Jatkotoimenpiteet
Hanke päättyy, mutta toiminta jatkuu. Olemme juuri palkkaamassa liikunnanohjaajaa, jonka työajasta 4 viikkotuntia 
varataan maahanmuutajataustaisten toiminnan koordinointiin. Olemme varanneet syksyllä valmistuvaan 
Merenojanliikuntahalliin jokaiselle viikolle kaksi kaksoistuntia, jotka toteutetaan 3 lohkolla. Täten viikossa on 
käytännössä 12 ohjattua harjoitustuntia, joissa toteutetaan matalankynnyksen liikuntaa ja suoriteaan lajikokeiluita. 
Tätä toimintaa varten palkkaamme maahanmuuttajataustaisia ohjaajia, joita koulutimme viime vuonna sekä lukion 
opiskelijoista koulutettuja liikuntatutoreita. Vuorot tulevat olemaan avoimia, minkä toivomme edistävän inkluusiota. 
Tulemme arvottamaan seurojen toimintaavustuksia myönnettäessä maahanmuuttajien osallisuuden 
seuratoimintaan, mikä kannustaa seuraja syventämään inkluusiota ja hyödyntämään maahanmuuttajien osaamista 
toiminnassaan. Lisäksi kannustamme maahanmuuttajataustaisia liikuntatapahtumien järjestämiseen uudella 
kohdeavustuksellamme, joka on jatkuvassa haussa. Lisäksi pyrimme hyödyntämään maahanmuuttajiemme 
osaamista syksyllä käynnistyvän International Studies -lukiolinjan 
(http://kalajokiinternationalstudies.blogspot.com/) tapahtumien luonnissa.

Toteutuneet hyväksyttävät kustannukset ja rahoitus

Kustannukset
Kustannus Hakemuksessa (€) Toteutuneet (€) Erittely
Palkkakustannukset 
sivukuluineen / työpalkkio

25000,00 28820,44  Kerhotunnit (264), yhdistysten ja  
järjestämä ohjattutoiminta sekä 
yksilöllinen liikunnanohjaus ja 
liikuntaneuvonta

Matka- ja kuljetuskustannukset 1000,00 440,87  siirtymiset tapahtumiin ja 
koulutuksiin

Kurssi- ja koulutuskustannukset 1150,00 1853,70  kurseille ja koulutustapahtumiin 
osallistumiset

Välinehankinnat (erittelyyn 
alustava listaus hankittavista 
välineistä)

1000,00 1474,08  liikuntavälineet ja turvaverkko 
tapahtumiin

Tapahtumat, retket 4000,00 4058,75  alueellisten liikuntatapahtumien 
järjestäminen ja niihin 
osallistuminen

Muut vuokrat, 
leasingkustannukset

6850,00 6914,86  toimintilavuokrat ja kaupungin 
erikseen vuoksraaman 
liikuntatilan (Ymmyrkäisentie 12) 
tilavuokra kerhotunneilta.

Muut kustannukset 1000,00 198,16  ilmoitukset ja polkupyörien 
kunnostustarvikkeet

Yhteensä (€) 40000,00 43760,86

Rahoitus
Rahoituslähde Hakemuksessa 

(€)
Toteutuneet (€) Erittely

Valtionavustus myönnetty 
summa

20000,00 20000,00

Kunnan rahoitus/kuntien 
omarahoitus

20000,00 23760,86  tilavuokrat, tapahtumien 
turvallisuusvälineet ja 
tuntikirjanpidon mukaiset 
ohjauskulut

Yksityinen omarahoitus  0,00  0,00  -
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Muu julkinen rahoitus ja 
avustukset

 0,00  0,00  -

Yksityinen rahoitus  0,00  0,00  -
Toiminnasta saatavat tulot  0,00  0,00  -
Muu rahoitus  0,00  0,00  -
Yhteensä (€) 40000,00 43760,86

Kuinka paljon valtionavustus kattaa hankkeen tai toiminnan kustannuksista?
45,70 %

Lisätietoja kustannuksista tai rahoituksesta

Liitteet 

 4517 tuntikirjanpito ji.pdf: hankevastaavan (JI) tuntikirjanpito (2019) 4517
 4517.pdf: Kustannuspaikkakohtainen pääkirjaote (20.2.20) 4517

Asioija

Asioijan etunimi
Juha

Asioijan sukunimi
Isolehto

Asioijan valtuutustieto
Oma ilmoitus valtuudesta yrityksen/yhteisön puolesta asiointiin


