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ESIPUHE

Liikunta ja urheilu ovat tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Suomen Liikun-
ta ja Urheilu SLU ry ja sen 133 jäsenjärjestöä kokoaa yli miljoona  ihmistä – 
lapsia, nuoria, aikuisia, ikääntyneitä – toimintaansa. Suurimpana kansanliik-
keenä meidän tulee edistää aktiivisesti yhteiskuntavastuuta – Reilua Peliä.

Reilu Peli on on nimi eettisille periaatteillemme ja on sellaisenaan järjestö-
jen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta. SLU-yhteisö  
hyväksyi nykyiset päivitetyt Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet vuonna 2010, 
ja niissä keskeinen periaate on jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan 
ja urheiluun. Kaikilla Suomessa asuvilla tulee olla mahdollisuus osallistua 
liikuntakulttuuriimme omista lähtökohdistaan. 

Tulevaisuudessa etnisten ja kulttuuristen vähemmistöjen määrä maassamme  
kasvaa entisestään – ja hyvä niin. Uudet näkemykset ja toimintatavat, eri  
kulttuurien kirjo ja kokonaan uudet liikuntalajit rikastuttavat liikuntakulttuu-
riamme. SLU ry:ssä on tehty järjestelmällistä työtä etnisen ja kulttuurisen 
tasa-arvon edistämiseksi jo vuodesta 1996 alkaen. Tavoitteena on edistää  
hyviä etnisiä suhteita ja vähentää rasismia liikunnan keinoin, luoda yhteis-
työtä maahanmuuttajien ja pääväestön välille liikunnan avulla sekä edistää 
maahanmuuttajien osallistumista liikuntatoimintaan Suomessa. 

SLU:n Monikulttuurisen liikunnan toimintaohjelman 2010–2015 mukaan 
pyrimme hyödyntämään ja tuomaan muiden Pohjoismaiden hyviä moni-
kulttuurisen liikunnan käytäntöjä Suomeen. Lisäksi kartoitetaan eniten  
tukea liikunnan harrastamiseen tarvitsevat maahanmuuttajaryhmät ja heidän  
aktivoimisekseen käytettävät mahdolliset toimintamallit. Näiden toimenpi-
teiden toteuttamiseksi SLU ry on osaltaan ollut rahoittamassa tätä tutkimus-
raporttia suomalaisista ja norjalaisista hyvistä käytännöistä. Raportti antaa  
eväitä siihen, mitä tulee ottaa huomioon monikulttuurista liikuntaa järjes-
tettäessä, minkälaisiin haasteisiin voimme törmätä ja ennen kaikkea, miten  
voimme entistä paremmin edistää maahanmuuttajien osallisuutta liikunta-
kulttuurissamme tulevaisuuden monikulttuuristuvassa Suomessa.

Helsingissä 1.4.2012  
Timo Laitinen  
Puheenjohtaja 
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry



66

TIIVISTELMÄ

Hanna-Mari Maijala ja Emilia Fagerlund. Monikulttuurisen liikunnan 
hyviä käytäntöjä Suomessa ja Norjassa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa monikulttuurisen liikunnan hyviä 
käytäntöjä Suomessa ja Norjassa. Lähtökohtana oli, että liikuntatoimintaan 
osallistuminen on yksi keino edistää maahanmuuttajataustaisten sosiaalista 
inkluusiota ja integraatiota. 

Tarkoituksena oli selvittää niitä olosuhteita ja toimintaperiaatteita, jotka  
tukevat maahanmuuttajataustaisten osallistumista organisoituun liikunta-
toimintaan. Tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta yhtäältä ongelma-
lähtöisesti kartoittamalla monikulttuuriseen liikuntatoimintaan liittyviä 
esteitä. Toisaalta selvitettiin avaintekijöitä ja ratkaisumalleja, joilla maahan- 
muuttajataustaisten osallistumista on lisätty ja vahvistettu. Lisäksi tavoitteena 
oli selvittää maahanmuuttajaryhmiä, jotka tarvitsevat erityistä tukea toimin-
taan osallistumiseksi.

Tiedonkeruumenetelminä käytettiin teemahaastattelua, paneelikeskuste-
lua, kyselyä ja internet-tiedonhakua. Haastateltavat löydettiin lumipallo- 
otannalla. Keskeiset monikulttuurisen liikunnan toimijat johdattelivat uusien  
tiedonantajien pariin. Aineisto koostui avainhenkilöiden ja järjestävien tahojen  
haastatteluista, joita on yhteensä 57 kappaletta. Haastatteluissa esiin nous-
seista teemoista muodostettiin olosuhteita ja toimintaperiaatteita, jotka kuvai-
levat monikulttuurisen liikunnan hyviä käytäntöjä.

Monikulttuurisen liikunnan hyvien käytäntöjen perusta muodostuu pitkä-
jänteisestä rahoituksesta sekä tietoisesta tavoitteenasettelusta. Tärkeää on  
korostaa kaikkien mahdollisuutta osallistua. Erityisen tärkeää on, että järjes-
tävän tahon johtoryhmä ja toiminnan ohjaajat ovat sisäistäneet tavoitteen. 

Suvaitsevainen ja avoin asenne erilaisia ihmisiä kohtaan on keskeinen tekijä. 
Avoimuus tulisi tuoda selkeästi ja aktiivisesti esille vuorovaikutuksessa ja 
viestinnässä. Monikulttuurisella liikuntakentällä tarvitaan verkostoitumista ja 
halua tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 
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Toiminnan tulisi perustua matalan kynnyksen periaatteille. Näitä ovat edulli-
set tai maksuttomat palvelut, palvelut lähellä arkiympäristöä sekä monipuo-
linen ja vapaamuotoinen toiminta. Erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa 
tulisi olla mahdollisuus harrastaa liikuntaa omissa ryhmissä. 

Monikulttuurisen liikuntatoiminnan tulee perustua osallistujien ja jär-
jestävän tahon väliseen luottamukseen. Maahanmuuttajataustai-
set roolimallit ja vertaisohjaajat vahvistavat turvallisuuden ja luot-
tamuksen tunnetta. Parhaiten kohderyhmä tavoitetaan heidän omien 
yhteisöjensä ja kokoontumispaikkojensa kautta. Lähipiirin ja yhteisöjen 
luottamuksen saavuttaminen on tärkeää, jotta maahanmuuttajan säännöllinen 
osallistuminen olisi mahdollista. Kaiken toiminnan tulisi perustua reilun pelin  
periaatteille.

Liikunnallisten taitojen ja tietojen omaksumisen lisäksi toiminnalla tulisi olla 
laajempia sosiaalisia tavoitteita. Yhteenkuuluvuus ja sosiaaliset kontaktit 
vahvistuvat erityisen hyvin oheistoiminnan kautta. Osallistujien kokonais-
valtainen huomioiminen tukee kotoutumisprosessia. Liikunnan välinearvon 
oivaltaminen toimijoiden, erityisesti ohjaajien, keskuudessa on oleellista.

Kulttuurisensitiivisyys ja kohderyhmälähtöisyys ovat tärkeitä tekijöitä. Huo-
miota tulisi kiinnittää erityisesti maahanmuuttajille tuntemattomiin toiminta- 
ja vuorovaikutustapoihin. Uimahalli on liikuntapaikka, jossa kulttuurien erot 
joutuvat selvimmin koetukselle. 

Maahanmuuttajataustaisilla tytöillä ja naisilla on erityistarpeita, jotka on otet-
tava huomioon liikuntatoiminnassa. Myös maahanmuuttajataustaisten ikään-
tyvien osallistumiseen tarvitaan lisää tukea. Lisäksi kaikki kotoutumisen  
alkuvaiheessa olevat ja erityisesti ne, joilla ei ole tietoa terveysliikunnasta ja 
toimintatavoista liikuntapaikoilla, tarvitsevat paljon opastusta. 
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1 JOHDANTO

Viime vuosikymmenien aikana Pohjoismaihin on saapunut paljon maahan-
muuttajia. Monikulttuurisuus, moninaisuus ja diversiteetti ovat keskeisiä lä-
hes kaikkia Euroopan maita kuvaavia termejä. Myös liikuntaorganisaatiot ja 
muut liikuntaa järjestävät tahot toimivat yhä moninaisemmassa yhteiskun-
nassa.

Monikulttuurisuudesta seuraa uudenlaisia konkreettisia, arkipäivän haasteita 
sekä tilanteita, joissa tarvitaan kykyä omaksua uusia toimintatapoja. Haas-
teet kohdistuvat kokonaisiin instituutioihin, muun muassa liikuntasektorille 
ja siellä toimivien ammattilaisten toimintaan. Yhtä lailla ne kohdistuvat yksi-
löihin erilaisissa arkipäivän tilanteissa, kuten liikuntaharrastuksissa. (Rastas 
ym. 2005, 20, 23.) 

Monikulttuurisen yhteiskunnan kehittyminen tarkoittaa sekä kantaväestön että 
vähemmistöjen sopeutumista uusiin olosuhteisiin. Maahanmuuttajien osallis-
tuminen yhteiskunnan toimintaan on oleellinen osa akkulturaatioprosessia, 
integraatiota (Berry 2005). Kantaväestö ja sen instituutiot voivat omalla toi-
minnallaan tukea maahanmuuttajataustaisten osallistumista ja siten edistää 
monikulttuurisen yhteiskunnan kehittymistä. Mitä yhdenvertaisemmassa ja 
suvaitsevaisemmassa yhteiskunnassa toimitaan, sitä helpompaa myös eri vä-
hemmistöjen on osallistua toimintaan. Tämä viittaa inkluusion määritelmään 
– yhdessä toimimiseen ja yhteenkuulumiseen.

Liikunnan harrastaminen on nähty yhtenä tehokkaana tapana sosiaalisen 
inkluusion ja integraation edistämisessä. Liikuntatoiminnassa on mahdolli-
suus luontevaan kanssakäymiseen maahanmuuttajataustaisten ja kantaväes-
tön kesken. Lisäksi liikunta voi olla väylä muiden kulttuurien ominaispiirtei-
den tuntemiseen ja omaksumiseen. Liikunnan sosiaalisten vaikutusten lisäksi 
positiiviset vaikutukset fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ovat tärkeitä on-
nistuneen integraation kannalta. 

Osallistuminen liikuntatoimintaan ei saa kuitenkaan automaattisesti aikaan 
haluttuja vaikutuksia. Positiivisiin vaikutuksiin päästään suotuisien olosuh-
teiden vallitessa ja onnistuneiden prosessien toteutuessa. Ne ovatkin tämän 
tutkimuksen fokuksessa – hyvien käytäntöjen ainesosat.
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Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa monikulttuurisen liikunnan hy-
vistä käytännöistä Suomessa ja Norjassa. Väestömäärä on maissa lähes sama, 
mutta maahanmuuttajien osuus väestöstä on selkeästi suurempi Norjassa (ks. 
luku 4). Suomen ja Norjan liikunnan ja urheilun organisoitumisessa on sa-
moja piirteitä. Tyypillisiä ominaisuuksia ovat vahva kansalaistoiminta ja sen 
pohjalta organisoituva urheiluliike (Mäkinen 2010, 6). 

Hyvien käytäntöjen tarkastelua varten kartoitettiin aluksi, minkälaisia on-
gelmia monikulttuurisen liikunnan kentällä on kohdattu. Varsinaisiin hyviin 
käytäntöihin syvennyttiin selvittämällä, minkälaiset olosuhteet ja toiminta-
periaatteet tukevat monikulttuurisen liikuntatoiminnan järjestämistä. Aineis-
to kerättiin haastattelemalla Suomen ja Norjan monikulttuurisen liikunnan 
kentällä toimivia avainhenkilöitä eri tahoilta: rahoittaja, liikunnan katto- 
organisaatio, monikulttuurisen liikunnan kattojärjestö (olemassa vain Suomes-
sa), lajiliitto, maahanmuuttajajärjestö, kunta, tutkija sekä osallistuja. Lisäksi 
molemmista maista kartoitettiin käytäntöjä, joiden säännölliseen toimintaan 
osallistui maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Tutkimusprojektin tavoittee-
na oli myös selvittää, mitkä maahanmuuttajaryhmät tarvitsevat eniten tukea 
liikuntatoimintaan osallistumisessa. Kysymystä on pohdittu kirjallisuuteen, 
kyselyyn, paneelikeskusteluun ja haastatteluihin nojaten. 

Tutkimuksen taustalla ovat Suomen Liikunnan ja Urheilun SLU (2010a) 
monikulttuurisen liikunnan toimintaohjelman 2010–2015 perustoimenpide 
numero 14: ”Pyrimme hyödyntämään muun muassa muiden Pohjoismaiden 
hyviä käytäntöjä ja mahdollisuuksien mukaan tuomaan niitä Suomeen” ja li-
sätoimenpide numero 1: ”kartoitetaan eniten tukea tarvitsevat maahanmuut-
tajaryhmät ja selvitetään mahdollisuuksia heidän aktivoimiseksi yhteistyössä 
muiden keskeisten toimijoiden kanssa”. 

Tutkimuksia ja selvityksiä monikulttuurisesta liikunnasta on tehty Suomes-
sa melko vähän. Kati Myrén on tehnyt aiheeseen liittyviä tutkimuksia, jot-
ka ilmestyivät vuosina 1999 ja 2003. Turun yliopistossa tehtiin (2009–2011) 
Tuomas Zacheuksen johdolla laaja tutkimushanke liikunnan ja urheilun 
merkityksestä maahanmuuttajien akkultraatiossa. Syksyllä 2011 ilmestyi  
raportti maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumista  
tukevista tekijöistä (Fagerlund & Maijala 2011). Junkala ja Lallukka (2012) 
tarkastelivat liikunnan ja urheilun kentillä tapahtuvaa syrjintää ja sen vaiku-
tusta liikuntatoimintaan osallistumiseen. Yhtenä kohderyhmänä olivat etniset 
ja kansalliset vähemmistöt. 



1010

1.1 Keskeisiä käsitteitä

Käsitettä maahanmuuttajataustainen käytetään yleiskäsitteenä, joka  
kuvaa kaikkia ulkomailla syntyneitä ja maahan muuttaneita henkilöitä, joiden 
äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Maahanmuuttajataustaisia ovat 
muun muassa pakolaiset, siirtolaiset, paluumuuttajat ja muut ulkomaalaiset 
sekä turvapaikanhakijat. Maahanmuuttajataustaisia ovat myös henkilöt, jotka 
ovat syntyneet Suomessa, mutta joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet 
muualla. (OPM 2007, 15). Tässä tutkimuksessa termeillä maahanmuuttaja ja 
maahanmuuttajataustainen tarkoitetaan samaa.

Monikulttuurisuudella tarkoitetaan sitä, että yhteiskunnassa elää rinnakkain 
monia kulttuuriltaan toisistaan poikkeavia ryhmiä. Monikulttuurisessa yhteis-
kunnassa erilaiset kulttuuriset käytännöt kohtaavat toisensa arjessa. (Rastas 
ym. 2005, 20, 23.) Monikulttuurisella liikunnalla tarkoitetaan tässä tutkimuk-
sessa toimintaa, johon osallistuu maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. 

Tässä tutkimuksessa liikunnalla tarkoitetaan säännöllisesti sovitussa paikas-
sa ja sovittuna aikana järjestettävää toimintaa. Toiminnan järjestää virallinen 
taho kuten järjestöt, yhdistykset tai urheiluseurat. Tutkimuksessa liikuntaa 
järjestävinä tahoina käsitetään myös liikuntasektorin ulkopuolisia tahoja. 
Omakohtaista sekä spontaanisti ryhmässä tapahtuvaa liikuntatoimintaa ei  
käsitellä tässä tutkimuksessa. 
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1.2 Työvaiheet ja tutkimusraportin rakenne 
 
Tutkimusprojekti käynnistyi täysipainoisesti vuoden 2011 tammikuussa. 
Aluksi tutustuttiin aihetta käsitteleviin aikaisempiin tutkimuksiin ja aloitet-
tiin avainhenkilöiden ja käytäntöjen kartoittaminen lumipallomenetelmällä. 
Avainhenkilöiden haastattelut tehtiin tammi-huhtikuussa Suomessa ja maa-
liskuussa Norjassa. 

Monikulttuurisen liikunnan käytäntöihin tutustuttiin syksyn 2011 aikana. 
Suomessa käytäntöjä kartoitettiin pääasiassa pääkaupunkiseudulta ja Turun 
seudulta. Lisäksi kartoitettiin paikkakuntia, joissa asuu paljon maahanmuut-
tajia tai joissa on vastaanottokeskus. Norjassa käytäntöihin tutustuttiin pää-
asiassa Bergenissä ja Oslossa. Yksi käytäntö poimittiin trondheimilaisesta 
urheiluseurasta, jonka toiminnanjohtajaa toinen tutkijoista haastatteli semi-
naarin yhteydessä Espanjassa. Aineiston analyysi viimeisteltiin marraskuussa 
2011. Tutkimus valmistui johtopäätöksineen helmikuussa 2012. 

Suomesta ja Norjasta oli helppo löytää lasten ja nuorten monikulttuurista lii-
kuntatoimintaa. Aikuisille suunnattua toimintaa oli myös helppo löytää Suo-
mesta mutta selvästi vaikeampaa Norjasta. Tähän saattaa vaikuttaa se, että 
kunnan liikuntatoimi Norjassa ei järjestä yhtä paljon käytännön toimintaa 
kuin Suomessa. Molemmista maista oli vaikeinta löytää ikääntyville maa-
hanmuuttajille suunnattuja käytäntöjä.

Tutkimusraportin alussa on teoriaosuus, joka taustoittaa monikulttuurisen lii-
kunnan hyviä käytäntöjä. Keskeisiä aiheita ovat inkluusio, integraatio, sosi-
aalinen pääoma ja liikunta kotoutumisen välineenä. Luvussa 4 tarkastellaan 
monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajien liikunnan toteuttamista Suomessa 
ja Norjassa. 

Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu -osioissa esitellään tutkimusaineisto 
ja keskeiset menetelmät. Tulokset osiossa käsitellään ensin lyhyesti esteitä 
ja ongelmia monikulttuurisessa liikuntatoiminnassa. Päätulososiossa käsitel-
lään monikulttuurisen liikunnan olosuhteita ja toimintaperiaatteita eli hyvän 
käytännön ainesosia. Tässä osiossa on paljon haastateltavien suoria sitaatteja. 
Tarkoituksena on, että ne kertovat omaa tarinaansa tutkimustekstin välissä. 
Tutkimusraportin lopussa on yhteenveto ja pohdinta sekä liitteinä hanke- 
kuvauksia mielenkiintoisista toimintamalleista Suomesta ja Norjasta.
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2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA NIIDEN  
   TUTKIMINEN

Termejä hyvä käytäntö ja paras käytäntö on käytetty monilla eri aloilla jo 
vuosien ajan. Käsitteelle ei kuitenkaan ole yhtenäistä hyväksyttyä määritel-
mää (The Best Practice Network 2011). Mannilan ym. (2001a) mukaan hyvän 
käytännön määritelmä on epämääräinen ja sitä tulisi selventää sekä tieteelli-
seltä että hallinnolliselta näkökannalta. Lisäksi käsitteellä on varsin hetero-
geeninen teoreettinen tausta. Hyviä käytäntöjä on etsitty ja kerätty monissa 
eri yhteyksissä. Harvoin on onnistuttu määrittelemään mitä hyvä käytäntö 
tarkoittaa ja minkälaiset kriteerit sen tulee täyttää.

The Best Practice Network (2011) määrittelee parhaan käytännön ”tavaksi, 
metodiksi, keinoksi tai prosessiksi, joka on todistetusti parhain tapa päästä 
tiettyyn lopputulokseen”. Hyvälle käytännölle on kuitenkin ominaista muun-
tua eri tilanteisiin sopivaksi (Mannila ym. 2001b). Hyvä käytäntö voi olla 
myös erilaisten toimintojen irrallisia ja yksittäisiä ominaispiirteitä, joita lisää-
mällä toiminnasta tulee parempaa (Tuominen ym. 2004, 26). 

Euroopan komission yhtenä toimenpiteenä inkluusion kehittämiseksi liikun-
nassa on hyvien käytäntöjen jakaminen jäsenvaltioiden välillä. Komission 
mukaan hyvien käytäntöjen analysoinnissa täytyy olla taustalla teoreettinen 
viitekehys. Hyviin käytäntöihin johtavat prosessit täytyy pystyä kuvailemaan 
ja todistamaan. Jotta hyvien käytäntöjen prosesseihin päästään käsiksi, on 
osallistumista, toiminnan toteuttamista sekä vaikutuksia seurattava ja arvioi-
tava. (Ooijen 2011, 29.) 

Hyvien käytäntöjen tulee olla yhdenmukaisia teorian ja arvoperustan kans-
sa (Tuominen 2004, 26). Tässä tutkimuksessa teoriaosuuden muodostavat 
keskeiset kansalliset ja kansainväliset tutkimukset monikulttuurisesta liikun-
nasta sekä inkluusiosta ja integraatiosta. Arvoperustan tutkimukselle luovat 
SLU:n Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet, joiden työstämiseen on osallistunut 
runsaasti toimijoita SLU-yhteisöstä ja muutama liikuntakentän ulkopuolinen 
taho. 
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Tuomisen ym. (2004, 13, 26) mukaan hyviä käytäntöjä kartoittaessa on myös 
otettava huomioon, että ne ovat eri asioita niiden kohteina oleville ihmisille, 
niitä toteuttaville sekä toimintaa rahoittaville tahoille. Tässä tutkimuksessa 
yhtenä keinona määritellä monikulttuurisen liikunnan hyviä käytäntöjä oli 
haastatella eri näkökulmia edustavia avainhenkilöitä. Lisäksi järjestettiin pa-
neelikeskustelu, jossa oli mukana aktiivisia toimijoita monikulttuurisen lii-
kunnan kentältä. 

Hyvien käytäntöjen määrittäminen on myös erilaisten voimavarojen vuoro-
vaikutusta, jolloin se sisältää toteuttajien, rahoittajien, osallistujien ja kohtei-
den sekä ympäristön kanssakäymistä ja oppimista (Tuominen ym. 2004, 26). 
Lisäksi ennen kuin voidaan puhua hyvistä käytännöistä, tulee sen määritel-
mästä olla ”yhteinen käsitys ja ymmärrys” (emt., 13, 26 ). Tämän tutkimuksen 
tavoite oli kerätä aineksia hyvän käytännön määrittelyyn monikulttuuriselta 
liikuntakentältä. Monikulttuurisen liikunnan hyvän käytännön määrittelijät 
tässä tutkimuksessa on esitetty kuviossa 1.

Kuvio 1. Monikulttuurisen liikunnan hyvän käytännön määrittelijät tässä tutkimuksessa.
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3 MONIKULTTUURINEN LIIKUNTA

3.1 Inkluusio ja integraatio toiminnan taustalla

Monikulttuurisen liikunnan tavoitteena ja ihanteena on inkluusio. Tämä tar-
koittaa sitä, että organisoituun liikuntatoimintaan voi osallistua moniin kult-
tuuriryhmiin kuuluvia ihmisiä.  Liikuntatoiminnan tulisi olla avoinna kaikille 
sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta, vammaisuudesta, sosiaa-
liluokasta ja seksuaalisesta suuntautuneisuudesta huolimatta. Inkluusio tulisi 
nähdä jatkuvana prosessina, jolla pyritään lisäämään osallistumista ja tuke-
maan moninaisuutta (Saari 2010, 105). Jokaisella yksilöllä tulisi olla mahdol-
lisuus valita missä, milloin, miten ja kenen kanssa harrastaa liikuntaa (emt., 
105). Inkluusioajattelu korostaa jokaisen yksilön oikeutta kuulua yhteisöön 
ilman että sitä pitää erikseen ansaita (Saloviita 2011). Inkluusion vastakoh-
tana on termi ekskluusio eli ulossulkeminen. Ekskluusion vähentämiseksi on 
löydettävä keinoja, joilla osallistumista lisätään.

Suomen liikuntalain (1054/1998) yksi keskeisimmistä arvoista on moni-
kulttuurisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan edistäminen liikunnan keinoin.  
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 2008 liikunnan edistämisen linjoista 
asetetaan yhdeksi tavoitteeksi liikunnan lisääminen maahanmuuttajataus-
taisten henkilöiden keskuudessa. Visioksi asetetaan: ”Suomi on yhteiskun-
ta, jossa maahanmuuttajilla on yhdenvertainen mahdollisuus toteuttaa lii-
kunnallista elämäntapaa ja kokea yhteisöllisyyttä liikunnan avulla.” (OPM 
2009a). Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (2010b) Reilun Pelin ihanteiden ja 
tavoitteiden mukaan  liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille, ja eri liikunta- 
ja urheilulajeja pyritään kehittämään niin, että ne soveltuvat mahdollisimman 
monelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisohjelma maahanmuutta-
jien kotouttamisesta liikunnan avulla perustuu inkluusioperiaatteeseen (OPM 
2010, 13). 

Avoin ja inklusiivinen yhteiskunta on tärkeä edellytys integraation toteutu-
miselle. Termillä integraatio viitataan tässä tutkimuksessa Berryn (2005)  
akkulturaatioteoriaan, jonka mukaan integraatio on menestyksellisin stra-
tegia kahden eri kulttuurin kohtaamisessa. Suomeksi tämä tarkoittaa ko-
toutumista. Integraatiolla tarkoitetaan strategiaa, jossa vähemmistöt sekä  
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ylläpitävät että omaksuvat uutta kohdatessaan valtakulttuurin. Integraatioon 
liittyy kahdensuuntaisuus, mikä tarkoittaa myös valtaväestön avoimuut-
ta kulttuuriselle moninaisuudelle (emt., 705–708). Sekä Suomen kotou-
tumislainsäädäntö että Euroopan parlamentin määritelmä kotouttamisesta  
vastaa Berryn akkulturaatiomallin perusajatusta (Sisäasiainministeriö 2010a, 
4). Henryn (2005) mukaan integraatiostrategia tarkoittaa kulttuurien välis-
tä vuoropuhelua. Strategiassa painotetaan myös vähemmistöjen oikeuksia  
kuten maahanmuuttajien omien katto-organisaatioiden ja seurojen tukemista  
(emt., 6.) Zacheus ja Hakala (2010, 442) viittaavat integraatiostrategiaan  
silloin, kun sekä maahanmuuttajen omat liikuntaryhmät että kantaväestön  
kanssa  muodostetut yhteiset ryhmät nähdään tärkeinä ja toisiaan tukevina.

Liikunnan ”integroiva vaikutus” perustuu olettamukselle, että liikunnan 
kentällä voi saada sosiaalista pääomaa. Putnam (1995, 66) on määritellyt 
sosiaalisen pääoman ”verkostoiksi, normeiksi ja sosiaaliseksi luottamuksek-
si, mikä vahvistaa yhteistä hyvää tavoittelevaa toimintaa”. Yhdistävä pää-
oma (bridging capital) kaataa eri ryhmien välisiä raja-aitoja ja mahdollistaa  
yhteistyön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (emt.). Liikunnassa yhdistä-
vää pääomaa voi kertyä, mikäli samassa liikuntaryhmässä liikkuu sekä valta- 
väestön että vähemmistöjen edustajia. Sitova pääoma (bonding capital)  
rakentaa luottamusta ja yhteistyötä yhteisön sisällä (Putnam 2000). Sitovaa 
pääomaa voi kertyä, kun liikuntatoimintaa järjestetään pelkästään saman  
vähemmistöryhmän edustajille. 

Molemmat termit inkluusio ja integraatio ovat keskeisiä tässä tutkimuk-
sessa. Inkluusio eli kaikki mukaan ottava toiminta luo yhtäältä edellytykset 
Berryn määritelmän mukaiselle integraatiolle eli kotoutumiselle. Toisaalta 
kahdensuuntainen integraatio eli prosessi, jossa myös valtaväestö sopeutuu 
monikulttuuriseen yhteiskuntaan, voi parhaassa tapauksessa lisätä inkluusio-
ta. Käsitteet limittyvät toinen toisiinsa, ja niiden välille on vaikea muodos-
taa selkeää rakennetta tai prosessia. Tässä tutkimuksessa inkluusio on sekä  
toimintamalli että tavoite.
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3.2 Liikunta kotoutumisen välineenä

Vapaa-ajan liikunta voi tukea maahanmuuttajien akkulturaatiota. Stodolska 
ja Alexandris (2004, 407) havaitsivat, että Yhdysvalloissa asuvat maahan-
muuttajat, jotka osallistuivat yhteiseen toimintaan kantaväestön tai muiden 
vähemmistöryhmien kanssa, loivat uusia kontakteja oman etnisen ryhmän 
ulkopuolelta. He saivat myös vaikutteita muista, erityisesti amerikkalaisesta, 
kulttuureista ja arvoista.

Zacheuksen (2011, 13) tutkimuksessa lähes puolet maahanmuuttajista koki 
liikunnan ja urheilun tukeneen heidän sopeutumistaan Suomeen. Zacheuksen 
ja Hakalan (2010, 442) haastattelemista maahanmuuttajataustaisten parissa 
työskentelevistä asiantuntijoista (n=15) lähes kaikki kokivat, että liikunnal-
la on ainakin jonkinlaista merkitystä kotoutumiselle. Myös Myrénin (2003, 
108) mukaan osallistuminen organisoituun liikuntatoimintaan voi auttaa maa-
hanmuuttajia integroitumaan uuteen kotimaahansa.

Liikunnan kenttää voidaan pitää kohtaamispaikkana, jossa maahan-
muuttajien ja kantaväestön keskinäinen kommunikaatio ja kontaktit 
ovat tärkeä osa sopeutumisprosessia. Onnistuneen prosessin myötä maa-
hanmuuttajat pääsevät mukaan ryhmiin ja löytävät paikkansa uudessa yh-
teiskunnassa. Liikunta voi toimia myös keinona päästä pois ”me ja muut”  
-ajattelusta kohti kaikkien ihmisten tasavertaista hyväksymistä yhteiskunnan 
jäseniksi. Yhteisen toiminnan kautta kantaväestö voi määritellä maahanmuut-
tajien identiteettiä ennemmin liikuntaharrastuksen kuin ulkomaalaisstatuksen 
kautta. (Myrén 1999, 33–34, 117.)

Liikunnalla on todettu olevan merkitystä maahanmuuttajien suomen kielen 
ja yhteiskunnan toimintatapojen oppimiselle, sosiaalisen verkoston laajenta-
miselle, itsetunnon kohottamiselle sekä yhteisön hyvinvoinnille (Zacheus & 
Hakala 2010, 432). Kielen oppiminen mainitaan kotoutumisen keskeiseksi 
tekijäksi monissa muissakin yhteyksissä (mm. Euroopan komissio 2010, 163; 
Myrén 1999). Ryhmässä toimiminen opettaa maahanmuuttajille paitsi liikun-
nassa myös yhteiskunnassa vallitsevia sääntöjä (Myrén 2003, 108).

Kun puhutaan liikunnan kotouttavasta vaikutuksesta, viitataan usein liikun-
taryhmiin, joissa liikkuu sekä maahanmuuttajataustaisia että kantaväestöön 
kuuluvia. Maahanmuuttajien omien liikuntaryhmien on kritisoitu sulkevan 
heitä entisestään valtaväestön toiminnasta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 



1717

kuitenkin havaittu, että maahanmuuttajien omissa ryhmissä liikkuminen vah-
visti etnistä identiteettiä, yhteisöllisyyttä sekä antoi mahdollisuuden olla vuo-
rovaikutuksessa toisten samaan kulttuuriin kuuluvien kanssa (Stodolska  & 
Aleksandris 2004, 404, 408; Myrén  2003; Sinisalo 2009; Walseth 2006, 13). 
Vertaistuen ja yhteisöllisyyden kokeminen sekä etnisen identiteetin vaalimi-
nen ovat yksi tärkeä osa integraatiota. 

3.3 Osallistumisesta liikunnan sosiaalisiin vaikutuksiin

Liikuntatoimintaan osallistuminen ei saa automaattisesti aikaan kotoutumis-
ta tai muita positiivisia vaikutuksia (Coalter 2007). Pahimmillaan se saattaa  
toimia myös välineenä rasismille ja nationalismille (Jarvie & Reid 1997, 
211). Liikuntaa voidaan myös käyttää sosiaalisen poissulkemisen välineenä, 
jolloin etniset ja sosioekonomiset erot voidaan tuoda hyvinkin näkyvästi esiin  
(Elling & Knoppers 2005, 266; Doherty & Taylor 2007). Esimerkiksi Walseth 
(2008, 14) raportoi ulkopuolisuuden tunteista, joita Norjassa asuvat maahan-
muuttajataustaiset tytöt olivat kokeneet liittyessään kantanorjalaiseen urhei-
luseuraan, jolla oli pitkät perinteet ja jonka pitkäaikaiset jäsenet kuuluivat 
korkeampaan sosioekonomiseen luokkaan.

Liikunnan ja urheilun sosiaaliset vaikutukset otetaan usein itsestään selvinä, 
ja tosiasiallista tutkimustietoa liikunnan hyödyllisyydestä on vähän. Yleisesti 
ottaen liikuntaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota osallistujamäärien lisään-
tymiseen ja liikunnallisten taitojen kehittymiseen. Kuitenkin pelkkä osallistu-
minen on vain välttämätön perusedellytys liikunnan korkeamman tason sosi-
aalisille tavoitteille. Vaikka osallistutaan, ei voida olla varmoja, että toivottuja 
vaikutuksia tapahtuu ja hyötyjä saadaan. (Coalter 2007, 19, 20, 33).

Coalterin (2007) malli liikunnan sosiaalisten vaikutusten muodostumisesta 
on esitetty kuviossa 2. Prosessissa edetään liikunnallisten tietojen ja taitojen 
oppimisesta yksilön henkilökohtaisten ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen 
ja käyttäytymisen muutoksen myötä lopulta yhteisön koheesion lisääntymi-
seen ja sosiaalisen pääoman karttumiseen (emt., 20–21, 32–33; Henry 2005; 
11–12).
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Kuvio 2. Liikunnan sosiaalisten vaikutusten mallinnus (Coalter 2007, 20, 
32). 

Prosessin ”panoksena” ja perusedellytyksenä ovat mahdollisuudet liikun-
nan harrastamiseen, joita liikuntaa järjestävät tahot luovat. Kuvion 2 oletta-
mus on, että mahdollisuudet harrastaa liikuntaa edesauttavat inkluusiota eli 
kaikkien osallistumista (sporting outcomes). Osallistumisen myötä liikun-
taan ja sen harrastamiseen liittyvät tiedot ja taidot sekä nautinto lisääntyvät 
(sporting impacts). Tietoja ja taitoja ovat muun muassa perustiedot liikunta-
muodon harjoittamisesta, tekniikasta ja säännöistä sekä yleisemmät toimin-
tatavat harjoituspaikalla. Tällaisen pääoman karttuminen johtaa yksilön hen-

OSALLISTUMIS-
MAHDOLLISUUDET

SOSIAALISET 
VAIKUTUKSET

KÄYTTÄYTYMISEN 
MUUTOS

HENKILÖKOHTAISTEN JA 
SOSIAALISTEN TAITOJEN 

KEHITTYMINEN

LISÄÄNTYNEET 
LIIKUNNALLISET TIEDOT 

JA TAIDOT

OSALLISTUMINEN



1919

kilökohtaisten ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen (intermediate impacts). 
Henkilökohtaisiksi taidoiksi Coalter nimeää muun muassa fyysisten ominai-
suuksien lisääntymisen, hyvinvoinnin ja pystyvyyden tunteen lisääntymisen 
sekä mahdollisesti parantuneen itsetunnon. Prosessi etenee tässä vaiheessa 
käyttäytymisen muutokseen, joka voi olla esimerkiksi hakeutuminen sosiaa-
liseen vuorovaikutukseen (intermediate outcomes). Käyttäytymisen muutok-
sen myötä edetään Coalterin mukaan sosiaalisiin vaikutuksiin, esimerkiksi 
sosiaalisen pääoman lisääntymiseen (strategic social outcomes). (Mukailtu 
Coalter 2007, 20–21, 32–33.) Kun kuviossa 2 siirrytään ylhäältä alaspäin, 
oletettujen vaikutusten määritteleminen ja mittaaminen vaikeutuu (Coalter 
2007, 33).
 

3.4 Maahanmuuttajien osallistuminen liikuntatoimintaan

Monet tutkijat ovat raportoineet, että maahanmuuttajien osallistuminen  
liikuntatoimintaan ja muuhun vapaa-ajantoimintaan on vähäisempää kuin 
kantaväestöön kuuluvien (ks. Aizlewood ym. 2006, 6, 9; Stodolska & Alek-
sandris 2004; Zacheus 2011). Tilanne on sama Suomessa. Zacheuksen  
(2011, 10) mukaan Suomessa asuvien maahanmuuttajataustaisten (15–86-
vuotiaat) liikunnan harrastaminen poikkeaa kantaväestöstä, kun liikunta- 
aktiivisuutta mitataan toistuvuudella. Maahanmuuttajataustaisista 14 %  
liikkui vähintään neljä kertaa viikossa (emt.). Kansallisen liikuntatutkimuk-
sen mukaan kantaväestön keskuudessa sama osuus oli 55 % (Suomen Kunto-
liikuntaliitto 2010, 6). Maahanmuuttajien keskuudessa myös liikunnallisesti 
passiivisten osuus oli suurempi kuin kantaväestössä (Zacheus 2011, 10). 

Maahanmuuttajataustaiset miehet liikkuvat yleisemmin kuin naiset (ks. myös 
Aizlewood ym. 2006, 23). Tilanne on päinvastainen Suomen kantaväestön 
keskuudessa; naiset liikkuvat hieman yleisemmin kuin miehet (Zacheus 
2011). Myös maahanmuuttajataustaiset ikääntyvät liikkuvat harvemmin kuin 
kantaväestöön kuuluvat ikääntyvät. Kantaväestön ikääntyvät ovat olleet jo 
pitkään yhtä aktiivisia liikkujia kuin nuoret (emt.). 

Ei ole olemassa koottua tietoa siitä, kuinka paljon Suomessa asuvat  
maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret harrastavat liikuntaa joko ohjatusti  
esimerkiksi urheiluseuroissa tai omaehtoisesti. Sen sijaan Ruotsissa ja  
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Norjassa tällaista tietoa on saatavilla. Ruotsissa ja Norjassa kantaväestön lapset ja  
nuoret osallistuvat yleisemmin urheiluseuratoimintaan kuin maahanmuuttaja-
taustaiset. Erityisen suuret erot ovat tyttöjen kohdalla. Maahanmuuttajataus-
taisten tyttöjen saaminen mukaan urheiluseuratoimintaan on ollut haastavaa. 
(Riksidrottsförbundet 2010, 8, 12; Strandbu & Bakken 2007, 20, 72.)

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu tekijöitä, jotka vaikuttavat maa-
hanmuuttajien vähäisempään liikunnan harrastamiseen. Stodolskan ja Alek-
sandrisin (2004, 392) mukaan vapaa-ajan liikuntatoimintaan osallistumiseen 
vaikutti eniten etninen alkuperä, sosioekonominen asema, sukupuoli ja maas-
saolon pituus. Aizlewoodin ym. (2006) mukaan liikuntatoimintaan osallistu-
miseen vaikutti selvimmin maahanmuuttajan ikä, koulutustaso ja työllistymi-
nen. 

Aizlewood ym. (2006, 23) havaitsivat Kanadassa ja Hollannissa, että ne maa-
hanmuuttajat, jotka eivät puhu valtakieltä kotikielenään, harrastivat liikuntaa 
vähemmän kuin kantaväestö. Osallistumisen todennäköisyys on heikompi, 
mikäli yksilön uskonto ei ole yhteiskunnan valtauskonto. Muslimit osallistui-
vat selvästi harvemmin vapaa-ajan toimintoihin yhdessä kantaväestön kans-
sa. 

Maahanmuuttajat, joiden kotoutuminen on alkuvaiheessa, tarvitsevat paljon 
tukea liikunnan harrastamiseen (Stodolska & Aleksandris 2004, 392–393). 
Liikunta ei ole välttämättä korkealla tärkeysjärjestyksessä sellaisten maa-
hanmuuttajien elämässä, joiden sopeutuminen uuteen yhteiskuntaan on al-
kuvaiheessa. Alkuvaiheen harrastamista saattaa vaikeuttaa myös alhainen 
palkkataso, fyysisesti raskaat työt sekä vapaa-ajan vähäinen määrä. Liikun-
nan harrastaminen lisääntyi, kun maahanmuuttajat olivat oppineet toimimaan 
yhteiskunnassa (Stodolska & Aleksandris 2004, 392–393). Heille oli ehtinyt 
karttua taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ja yhteiskunnallista pääomaa (ks. 
Sinisalo 2009, 111). Erityisesti ne maahanmuuttajat, jotka ovat työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella tarvitsevat paljon tukea. 

Zacheus (2011, 13) toteaa, että niillä maahanmuuttajilla, joiden kotimaan lii-
kuntakulttuuri muistuttaa suomalaista liikuntakulttuuria, on paremmat edel-
lytykset osallistua liikuntatoimintaan. Näin ollen niiden kulttuurien edustajat, 
jotka eivät ole tottuneet harrastamaan vapaa-ajan liikuntaa, tarvitsevat tukea 
liikuntatoimintaan osallistumisessa.



2121

4 MONIKULTTUURISUUS SUOMESSA JA  
   NORJASSA

4.1 Maahanmuutto Suomeen 

Maahanmuutto on Suomessa verrattain uusi ilmiö; Suomi on perinteisesti 
ollut maastamuuttomaa. Viime vuosikymmenten ja vuosien aikana maahan-
muutto on kuitenkin huomattavasti lisääntynyt. 1980-luvulta alkaen Suomeen 
muutto alkoi keskittyä perheen yhdistämisestä tai pakolaisuudesta johtu-
viin syihin (Miettinen & Säävälä 2011). 1990-luvulla Suomi sai pakolaisia  
etenkin Somaliasta, ja inkeriläisille myönnettiin poliittisella päätöksellä  
mahdollisuus muuttaa Suomeen. EU:n laajenemisen myötä 1990-luvun lopussa  
tapahtui todellinen maahanmuuton lisäys. Uusista jäsenmaista, etenkin  
Virosta, on tullut Suomeen paljon maahanmuuttajia. Maahanmuutto Aasias-
ta on myös lisääntynyt. Vuosina 2007–2009 maahanmuutto on kasvattanut  
Suomen väestöä enemmän kuin luonnollinen väestön lisäys. (Rapo 2011.)

Arviot maahanmuuton perusteista vaihtelevat eri tilastoissa sen mukaan mitä 
maahanmuuttajaryhmää tarkastellaan. Maahanmuuttoviraston tilastoissa  
suurin osa vuosina 2006–2009 myönnetyistä oleskeluluvista ja turvapaikka-
hakemuksista perustui perhesyihin (28,5 %). Seuraavana tulivat työ- ja elin-
keino (24,2 %) sekä opiskelu (21,8 %). Humanitäärisistä syistä eli pakolaisi-
na tai turvapaikanhakijoina oli tullut 8,8 %. Näihin tilastoihin ei kuitenkaan 
kuulunut muista EU-maista tulleita maahanmuuttajia eikä Suomen kansa-
laisten ulkomaalaisia perheenjäseniä. Työministeriön vuonna 2005 laatiman  
arvion mukaan 62,5 % maahanmuuttajista saapui Suomeen perhesiteiden 
vuoksi ja 15 % pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Työn vuoksi Suomeen tuli  
7,5 % ulkomaalaisväestöstä. Työhön tai opiskeluun perustuva maahanmuut-
to on Suomessa kasvanut huomattavasti 2000-luvulla. (Miettinen & Säävälä 
2011.)

Suomessa on 5,3 miljoonaa asukasta (taulukko 1). Suo-
men väkiluvusta 4,2 % on (ensimmäisen ja toisen sukupolven)  
maahanmuuttajia (taulukko 2). Ulkomailla syntyneitä ja äidinkielenään 
muuta kuin suomea puhuvia oli vuoden 2009 lopussa Suomessa 190 000.  
Lisäksi vuoden 2009 lopussa Suomessa oli 30 000 alle 25-vuotiasta henkilöä,  
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joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Kaksi kolmasosaa  
ulkomailla syntyneistä Suomessa asuvista henkilöistä on syntynyt  
Euroopassa, lähes viidesosa (19 %) Aasiassa, ja joka kymme-
nes (9 %) Afrikassa. Noin 4 % on syntynyt Etelä- tai Pohjois- 
Amerikassa. (Rapo 2011.) Yleisimmät maahanmuuttajien synnyin-
maat ovat Venäjä, Viro, Ruotsi ja Somalia (taulukko 3) (Tilasto- 
keskus 2011a). 

Suurin osa Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista asuu pääkaupun-
kiseudulla. Helsingissä ulkomaalaisten osuus on 7,2 % koko kaupun-
gin väestöstä. Espoossa vastaava luku on 6,3 % ja Vantaalla 6 %. Suo-
men kansainvälisin asuinalue sijaitsee kuitenkin Turun Varissuolla, 
jonka asukkaista 33 % on vieraskielisiä. (Sisäasiainministeriö 2010b.)  

Taulukko 1. Suomen ja Norjan väkiluku ja bruttokansantuote. 

Lähde: Tilastokeskus 2011b ja 2011c; Statistisk sentralbyrå 2011a ja 2011b. Suomen luvut 
koskevat vuoden 2010 loppua, Norjan luvut viittaavat tilanteeseen 1.4.2011.

 
4.2 Maahanmuutto Norjaan 

Maahanmuuttajien määrä on kasvanut Norjassa huomattavasti viime vuo-
sikymmenten aikana. Työperusteinen maahanmuutto väheni 1970-luvulla,  
jonka jälkeen turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrä erityisesti Aasias-
ta, Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta sekä EU:n ulkopuolisesta Euroopas-
ta on kasvanut.  Maahanmuutto vilkastui entisestään 1990-luvulla Balkanin  
kriisin seurauksena sekä 2000-luvulla EU:n laajentumisen johdosta. (Statistik 
sentralbyrå 2011c.) Myös Norjassa maahanmuutto on kasvattanut väkilukua 
enemmän kuin luonnollinen väestön lisäys (Statistisk sentralbyrå 2010). 

SUOMI NORJA
Väkiluku 5, 3 miljoonaa 4,9 miljoonaa
Bruttokansantuote (euroa) n. 180,3 mrd n. 328, 6 mrd
Bruttokansatuote henkeä kohden 
(euroa)

33 608 65 904
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Norjan tilastokeskuksen mukaan vuosien 1990–2009 aikana 420 000  
ei-pohjoismaalaista maahanmuuttajaa asettui Norjaan. Maahantuloperuste oli  
26 %:lla pakolaisuus, 26 %:lla työperäinen maahanmuutto, 23 %:lla perheen 
yhdistäminen, 16 %:lla perheen perustaminen ja 11 %:lla opiskelu. (Statistik 
sentralbyrå 2011c.)

Norjan väkiluku on 4,9 miljoonaa ihmistä (taulukko 1). Norjas-
sa asui 1.1.2011 noin 500 000 maahanmuuttajaa ja noin 100 000  
maahanmuuttajille Norjassa syntynyttä lasta eli yhteensä arviolta 600 000 
maahanmuuttajataustaista henkilöä. Näiden osuus on 12,2 % koko Nor-
jan väestöstä (taulukko 2). Suurin osa maahanmuuttajista on saapunut  
Euroopasta. Seuraavaksi eniten maahanmuuttajia on tullut Aasiasta ja Afri-
kasta. Yleisimmät maahanmuuttajien synnyinmaat ovat Puola, Ruotsi, Saksa 
ja Irak (taulukko 3). Noin kolmasosalla (34 %) maahanmuuttajista on Norjan 
kansalaisuus. (Statistik sentralbyrå 2011c.)

Merkittävä osa maahanmuuttajista ja heidän lapsistaan asuu Oslossa, jossa 
heidän osuutensa on 28 % koko kaupungin väestöstä eli 170 200 henkilöä. 
Maahanmuuttajia ja heidän lapsiaan asuu kaikissa Norjan kunnissa. (Statistisk 
sentralbyrå 2011c.)

Taulukko 2. Suomen ja Norjan ensimmäisen ja toisen sukupolven maahan-
muuttajat.

* Suomen osalta määrä koostuu henkilöistä, jotka ovat syntyneet ulkomailla ja puhuvat 
äidinkielenään muuta kuin suomea (Rapo 2011). Norjan osalta tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka ovat syntyneet Norjan ulkopuolella ei-norjalaisille vanhemmille (Statistisk 
sentralbyrå 2011c). Suomen tiedot kerätty vuoden 2009 lopussa, Norjan tiedot 1.1.2010.  
** Tässä toisen polven maahanmuuttajilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden molemmat 
(tai ainoa tiedossa oleva vanhempi) vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla (Rapo 
2011). Suomen osalta tiedot koskevat alle 25-vuotiaita ja Norjan osalta kaikkia toiseen  
maahanmuuttajasukupolveen kuuluvia henkilöitä (Statistisk sentralbyrå 2011c). Suomen 
tiedot kerätty vuoden 2009 lopussa, Norjan 1.1.2010. (Rapo 2011; Statistisk sentralbyrå 
2011c).

SUOMI NORJA
Ensimmäisen sukupolven
maahanmuuttajat *

n. 190 000 n. 500 000

Toisen sukupolven 
maahanmuuttajat **

n. 30 000 n. 100 000

Yhteensä n. 220 000 n. 600 000
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Taulukko 3. Suurimmat maahanmuuttajaryhmät Suomessa ja Norjassa *. 
 
* Vertailut ovat vain suuntaa antavia, sillä Suomessa maahanmuuttajiin lasketaan ainoas-
taan ulkomaan kansalaiset (Tilastokeskus 2011a). Norjassa sen sijaan lasketaan kaikki hen-
kilöt, jotka ovat syntyneet ulkomailla ulkomaisille vanhemmille (nykyistä kansalaisuutta eri 
erotella) (Statistisk sentralbyrå 2010, 21).

4.3 Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka Suomessa

Vaikka maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt voimakkaasti, Suomi vastaan-
ottaa silti huomattavasti vähemmän maahanmuuttajia kuin sen naapurivaltiot 
tai muut Euroopan maat. Hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa 
vuodelta 2006 painotetaan erityisesti työperäisen maahanmuuton suosimista 
(Työhallinto 2006). Suomen kotouttamispolitiikka saa kiitosta kansainväli-
sessä vertailussa, kun taas muun muassa kansalaisuuden ja pysyvän oleske-
luluvan saaminen nähdään verrattain hankalina prosesseina (Tanner 2011; 
MIPEX 2010a). 

SUOMI NORJA
1. Venäjä (28 120) Puola (49 309)
2. Viro (25 510) Ruotsi (29 763)
3. Ruotsi (8 506) Saksa (21 341)
4. Somalia (5 570) Irak (20 443)
5. Kiina (5 180) Somalia (18 349)
6. Thaimaa (4 497) Tanska (17 774)
7. Irak (3 978) Pakistan (17 098)
8. Turkki (3 809) Iran (13 508)
9. Saksa (3 628) Venäjä (13 470)
10. Britannia (3 333) Bosnia-Hertsegovina (13 103)
11. Intia (3 168) Vietnam (12 892)
12. Iran (2 495) Britannia (12 140)
13. Yhdysvallat (2 378) Filippiinit (12 128)
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EU-jäsenyydestä huolimatta suurin osa maahanmuuttoa koskevasta päätök-
senteosta tehdään Suomessa yhä kansallisella tasolla. Maahanmuuttoasiois-
ta on vastuussa ensikädessä sisäasiainministeriö. Hallitus puolestaan asettaa 
tavoitteet ja periaatepäätökset maahanmuutolle. (Sisäasiainministeriö 2011.) 
Suomi vastaanottaa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n 750 kiintiöpakolaista 
vuosittain (Maahanmuuttovirasto 2011). 

Suomen uusi kotoutumislaki astui voimaan syyskuussa 2011. Uusi laki 
koskee kaikkia maahanmuuttajia, kun taas aikaisempi 1990-luvulla säädet-
ty laki koski ainoastaan henkilöitä, jotka saapuivat Suomeen pakolaisina 
tai paluumuuttajina. Uuden lain mukaan kaikki Suomeen muuttavat henki-
löt saavat perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta oleskeluluvan saami-
sen tai oleskeluoikeuden rekisteröitymisen yhteydessä. Uuden lain piirin 
kuuluvassa alkukartoituksessa kunnan tai työ- ja elinkeinotoimiston viran-
omaiset määrittelevät yhdessä maahanmuuttajan kanssa minkälaisia kotout-
tamispalveluja ja -toimenpiteitä ulkomailta muuttanut tarvitsee. Alkukar-
toitus koskee kuitenkin vain työttömiä maahanmuuttajia, toimeentulotuen 
piiriin kuuluvia sekä sitä pyytäviä. (Monitori 2011.) Suunnitelman aikana 
työttömän maahanmuuttajan tuki maksetaan ns. kotoutumistukena, joka ei 
kuitenkaan ole suurempi kuin esimerkiksi työmarkkinatuki (Kela 2011). 
 

4.4 Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka Norjassa

Norjan maahanmuuttopolitiikkaa kuvaillaan valikoivaksi, mutta pohjoismai-
sen hyvinvointivaltion tapaan reiluksi ja tasa-arvoiseksi (Cooper 2005; Ug-
land 2011). Kansainvälisen vertailun mukaan maahanmuuttajilla on Norjassa 
suhteellisen hyvät mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaelämään (MIPEX 
2010b). 

Norjan parlamentti asettaa puitteet pakolais-, maahanmuutto- ja kotouttamis-
politiikalle. Parlamentti säätää puitteet myös kuntien kotouttamistyölle (laki 
Norwegian Introduction Act) ja määrittää kuntien kotouttamistuen määrän 
(IMDi 2010, 5). Norja vastaanottaa vuosittain 1200 kiintiöpakolaista YK:n 
pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta (IOM 2011). 
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Kansainvälisessä vertailussa Norjan kotouttamispolitiikka ja erityisesti in-
tegraatio-ohjelma nähdään menestyksekkäänä (MIPEX 2010b). Kuntien 
järjestämän ohjelman mukaan kaikkien pakolaisten tulee osallistua kotout-
tamistoimenpiteisiin. Ohjelman kautta pyritään siihen, että maahanmuutta-
jat pystyisivät osallistumaan mahdollisimman nopeasti työ- ja yhteiskun-
nalliseen elämään yhtäläisin oikeuksin syntyperäisten kansalaisten kanssa. 
Kotouttamisohjelman houkuttelevuutta lisäsi se, että osallistujat saivat noin 
16 000 euron vuosittaisen apurahan. (European Association for the Education 
of Adults 2006). Ohjelman vaikuttavuudesta on saatu hyviä tuloksia. Vuon-
na 2007 ohjelman lopettaneista henkilöistä 63 % oli töissä tai opiskeli vuo-
den 2008 marraskuussa. Vuonna 2009 ohjelmaan osallistui yhteensä 10 000  
maahanmuuttajaa. (IMDi 2010, 44.)

 
4.5 Monikulttuurinen liikunta Suomessa

Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriöllä on päävastuu valtion liikuntapo-
litiikasta, jolloin sen alle kuuluu myös monikulttuurinen liikunta. Ministeriö 
laatii linjaukset Suomen monikulttuuriselle liikunnalle ja toimii merkittävänä 
liikuntakentän rahoittajana. 

Ministeriö aloitti liikunnan suvaitsevaisuustyön 1990-luvulla vastauksena 
suomalaisten kiristyneisiin ulkomaalaisasenteisiin sekä uuteen liikuntalakiin, 
jossa suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus ovat merkittävässä osassa. Vuonna 
1996 ministeriö tarjosi Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle (SLU:lle) mahdolli-
suutta liikunnan suvaitsevaisuustyön aloittamiseen ministeriön rahoittamana. 
(Myrén 2003, 20–21.) Monikulttuurisesta liikunnasta on tullut yksi järjestön 
toiminnan painopisteistä (SLU 2011a). 

SLU aloitti vuonna 1996 liikunnan suvaitsevaisuuskampanjan jakamalla  
tukea monikulttuurisiin liikuntahankkeisiin. Hankkeilla pyrittiin edistämään 
suvaitsevaisuutta ja ehkäisemään rasismia. Tavoitteena oli mahdollistaa val-
taväestön sekä kielellisten ja etnisten vähemmistöjen kohtaamisia liikunnan 
keinoin sekä parantaa maahanmuuttajien liikuntamahdollisuuksia. (Myrén 
2003, 22.) SLU:n erillinen liikunnan suvaitsevaisuuskampanja toimi vuodes-
ta 1996 vuoteen 2000 asti, minkä jälkeen työtä jatkettiin osana SLU:n vakiin-
tunutta toimintaa. SLU on vuoteen 2009 asti tukenut satoja erityisesti paikal-
listason monikulttuurisen liikunnan hankkeita. Joka vuosi hankkeilla on ollut 
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eri teemat ja painotusalueet (SLU 2011b, 27–28). Suurimmillaan hanketuki 
oli vuonna 1998, ja siitä eteenpäin tuki on pienentynyt; nykyisin se on noin 
40 000 euroa vuodessa (OPM 2010, 9).

Vuodesta 2010 SLU:n monikulttuurisen liikunnan työn painopiste muuttui 
hieman ja toimenpiteitä sekä rahoitusta kohdennetaan nykyään ennen kaikkea 
tiedottamiseen ja koulutukseen. Vuonna 2010 SLU myönsi monikulttuurisen 
liikunnan rahoitusta tutkimustyölle sekä liikuttajakoulutus-pilottihankkeelle. 
(SLU 2011a.)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukai-
sesti vuonna 2010 laatinut kehittämisohjelman maahanmuuttajien kotoutta-
miseksi liikunnan avulla. Ministeriö katsoo, että liikunta on kotouttamistyön 
tärkeä työkalu ja esittelee ohjelmassaan yhteensä kymmenen kehittämistoi-
menpidettä, joilla maahanmuuttajien liikuntaa ja kotoutumista tullaan Suo-
messa kehittämään. (OPM 2010.) Ohjelman yhtenä toimenpiteenä ministeriö 
on myöntänyt vuonna 2011 yhteensä 500 020 euroa kehittämisavustuksena 
kunnille maahanmuuttajien kotouttamistyöhön liikunnan avulla. Avustusta 
on myönnetty 19 paikallistason hankkeelle ympäri Suomea. Avustuksella  
tuetaan hankkeita, jotka edistävät maahanmuuttajien aktiivista osallistumista 
liikunnan harrastustoimintaan. Painotus on alle 29-vuotiaissa maahanmuutta-
jataustaisissa lapsissa ja nuorissa. Kehittämisavustus on myönnetty kunnille, 
jotka ovat voineet tehdä yhteistyötä liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden 
järjestöjen kanssa. (OKM 2011.) Kehittämishankkeista tehdään ministeriön 
toimeksiannosta seuranta ja arviointi. 

Monikulttuurisen liikunnan kansalaistoiminta on yleisesti ollut kasvussa  
Suomessa viime vuosina. Vuonna 1999 Suomeen syntyi kaksi monikulttuuri-
sen liikunnan erillisjärjestöä; Liikkukaa ry (Liikuntaa ja kulttuuria kansainvä-
lisesti Liikkukaa ry) sekä FIMU ry (Finnish Multicultural Sports Federation 
– Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto). Liikkukaa ja FIMU ovat maahan-
muuttajien liikuntajärjestöjen kattojärjestöjä, joiden tarkoituksena on edistää 
maahanmuuttajien liikuntamahdollisuuksia sekä toimia järjestäjän ja asian-
tuntijan roolissa monikulttuurisen liikunnan kehittämistyössä. (FIMU 2012; 
Liikkukaa ry 2012). FIMU on SLU:n jäsenjärjestö (FIMU 2012).

Suomen Palloliitto ry on ollut Suomen lajiliitoista aktiivisin monikulttuuri-
sen liikunnan kehittämisessä. Se on määrätietoisesti toiminut rasismia vas-
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taan muun muassa ”Rasisti on reppana” -yhdenvertaisuushankkeella vuosina 
2007–2009 (OPM 2010). Muut lajiliitot eivät ainakaan toistaiseksi ole tehneet 
pitkäjänteisiä suunnitelmia monikulttuurisen liikunnan kehittämiseksi. 

Monet urheiluseurat ovat ottaneet huomioon monikulttuurisuuden luomat 
mahdollisuudet ja haasteet toiminnassaan. Urheiluseuratoiminta, erityises-
ti jalkapallo, on ollut suosittua maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten 
keskuudessa.

Myös kunnat ja kaupungit ovat merkittävässä roolissa monikulttuurisen lii-
kunnan järjestämisessä. Kuntien liikuntatoimien tehtävänä on järjestää liikun-
tatoimintaa kaikille kuntalaisille. Jotkut kunnat ovat vastanneet väestöpohjan 
monikulttuuristumiseen järjestämällä erillistä liikuntatoimintaa maahanmuut-
tajataustaisille. Suurin osa kuntien järjestämästä maahanmuuttajien liikunnas-
ta on kuitenkin integroitu pääväestön liikuntaan (OPM 2010, 10). 

 
 
4.6 Monikulttuurinen liikunta Norjassa

Norjan kulttuuriministeriö luo liikuntapolitiikan yleiset linjaukset. Linjaus-
ten mukaan kaikilla Norjassa asuvilla henkilöillä on yhtäläinen mahdollisuus 
osallistua liikuntatoimintaan. (Kulturdepartementet 2011.) Norjan liikunnan 
keskusjärjestön (NIF) tehtäväksi on asetettu huomioida toiminnassaan erityi-
sesti lapset ja nuoret sekä kehittää tasa-arvoista liikuntakenttää, jossa ei syrjitä 
seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, elämäntyylin tai etnisen alkuperän 
vuoksi (NIF 2011a). NIF tukee ja koordinoi monikulttuurista liikuntatyötä 
Norjassa. Käytännön työ tehdään urheiluseuroissa.

Urheilualueet (idrettskrets) osallistuvat monikulttuurisen liikunnan järjes-
tämiseen ja niiden kautta kohdennetaan esimerkiksi kaupunkien antamaa  
taloudellista tukea seurojen inkluusiotyöhön. Norjassa on yhteensä 19 urhei-
lualuetta. Urheiluneuvostot ovat puolestaan liikunnan edunvalvojia kunnissa. 
Liikunnan keskusjärjestön (NIF) ja urheiluneuvostojen kautta myönnetään 
ministeriön monikulttuuriseen liikuntaan kohdennettuja varoja urheiluseu-
roille. Lajiliitoista aktiivisimmin monikulttuurista työtä tekevät Palloliitto 
ja Käsipalloliitto. Norjassa ei ole erillistä monikulttuurisen liikunnan katto- 
organisaatiota.
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Inkluusiotyö NIF:ssä alkoi vuonna 1993, jolloin käynnistettiin ministeriön 
tukemana niin kutsuttu ”metropoli-projekti” (Storbyprosjektet). Projektin ta-
voitteena oli selvittää suurien kaupunkien liikuntaseurojen mahdollisuudet 
tukea mahdollisimman monien lasten ja nuorten osallistumista. Yhtenä tär-
keänä kohderyhmänä mainittiin maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. 
Norjan liikunnan keskusjärjestö (NIF) antoi tukea kuntien urheiluneuvosto-
jen kautta ruohonjuuritason toimijoille. Projekti päättyi vuonna 2001, jonka 
jälkeen tukea on jatkettu urheiluseuroille vuosiperusteisesti. (NIF 2011b.)

Vuonna 2005 aloitettiin projekti nimeltä Inkludering i idrettslag, jonka tarkoi-
tuksena on minimoida taloudelliset ja kulttuuriset esteet liikuntatoimintaan 
osallistumisessa. Ministeriön tuki tulee käyttää maahanmuuttajataustaisten 
lasten (6–12-vuotiaat) ja nuorten (13–19-vuotiaat) osallistumisen tukemi-
seen. Lisäksi kohderyhmänä mainittiin pienituloiset maahanmuuttaja- ja  
norjalaiset perheet. Ministeriö antoi selkeät tavoitteet ja kohderyhmät, ja NIF 
sai vapauden valita toimintatavat tavoitteiden saavuttamiseksi. (NIF 2011b.) 
Kaiken kaikkiaan NIF on tukenut taloudellisesti ruohonjuuritason toimintaan 
18 vuoden ajan. Jatkuvuutta on pidetty yllä, vaikka projektin nimet ja paino-
pistealueet ovat muuttuneet vuosien saatossa.

Vuonna 2011 taloudellista tukea annettiin 8,5 miljoonaa Norjan kruunua 
eli noin 1,1 miljoonaa euroa. Tuki annettiin 11 kaupungin urheiluneuvos-
tolle, jotka päättivät mitkä urheiluseurat tai muut liikuntaa järjestävät tahot  
saivat rahaa. Päätökset tekee urheiluneuvoston hallitus hakemusten perusteel-
la. Vuonna 2011 tukea annettiin yhteensä 204 urheiluseuralle. Vuoden 2010  
tuetut toimintamuodot voidaan jakaa viiteen luokkaan: 1) maahanmuuttaja-
taustaisten tyttöjen omat ryhmät (33 ryhmää), 2) tyttöjen omat ryhmät (108 
ryhmää), 3) kaikille avoimet ryhmät (206 ryhmää), 4) taloudellinen tuki vä-
hävaraisille perheille (231 perhettä) ja 5) vanhempien rekrytointi (58 van-
hempaa) (NIF 2011a). Tukea saaneille urheiluneuvostoille, urheiluseuroille 
sekä projekteille järjestetään seminaari keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. 
Tarkoituksena on jakaa kokemuksia sekä hyviä ja huonoja käytäntöjä. Muka-
na on ollut myös maahanmuuttajataustaisia kertomassa omista kokemuksis-
taan liikuntakentällä. Myös ministeriön edustaja on paikalla seminaareissa. 
Rahoitusta saaneet tahot raportoivat toiminnastaan liikunnan keskusjärjes-
tölle (NIF), joka tekee yhteenvedon ministeriölle. Muutaman vuoden välein 
ulkopuolinen tutkimuskeskus tekee laajemman arviointiraportin. 
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Rahoituksen pitkän tähtäimen jatkuvuus ruohonjuuritason toimijoille on koet-
tu hyväksi. Toisaalta rahoituksen ulkopuolelle jää vuosittain paljon kuntia ja 
urheiluseuroja, koska tuki on kohdennettu 11 suurimmalle kunnalle. Tämä on 
aiheuttanut jonkin verran kritiikkiä järjestelmää kohtaan.

IRIS-tutkimuskeskuksen uusin arviointiraportti rahoituksesta ja sitä saaneis-
ta hankkeista ilmestyi keväällä 2011. Tukea saaneissa urheiluseuroissa mo-
nikulttuurisen liikuntatoiminnan haasteista ollaan tietoisia. Näissä seuroissa 
tehtiin työtä systemaattisemmin monikulttuurisen liikunnan kehittämiseksi. 
Seuroissa, jotka eivät saaneet tukea, työ perustuu enemmän yksittäisten ih-
misten ponnisteluihin. ”Avoin halli” -toimintamalli (ks.liite 1: hyvä käytäntö 
1) koettiin menestystekijäksi. Vuonna 2011 tuettiin jopa 428 ”avoin halli”  
-toimintamuotoa. (Nodland & Vassenden 2011.)
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5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUS-   
   KYSYMYKSET

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa liikuntakentän toimijoille niistä 
olosuhteista ja toimintaperiaatteista, jotka tukevat maahanmuuttajataustais-
ten osallistumista organisoituun ja säännölliseen liikuntatoimintaan. Lisäksi 
tutkimus selvitti tekijöitä, jotka estävät maahanmuuttajataustaisten osallistu-
mista. Tarkoituksena oli myös kartoittaa mikä/mitkä maahanmuuttajaryhmät 
tarvitsevat erityistä tukea osallistuakseen säännölliseen organisoituun liikun-
tatoimintaan.

Tutkimuskysymykset ovat:

1.  Minkälaisia ongelmia monikulttuurisen liikunnan kentillä  
 kohdataan?

2.  Minkälaisia tekijöitä on otettava huomioon monikulttuurista  
 liikuntatoimintaa järjestettäessä? 

3.  Mitkä ovat liikuntatoimintaan osallistumisessa erityistä tukea   
 tarvitsevat maahanmuuttajaryhmät?
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6 AINEISTON KERUU JA TUTKIMUS- 
   MENETELMÄT

Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää hyviä käytäntöjä monikulttuurisen lii-
kunnan kentältä Suomessa ja Norjassa. Ensimmäisen vaiheen aineistonke-
ruu toteutettiin haastattelemalla Suomen monikulttuurisen liikunnan kentäl-
lä toimivilta avainhenkilöitä. Avainhenkilöitä edustivat tässä tutkimuksessa 
sekä Suomessa että Norjassa seuraavat tahot: rahoittaja, liikunnan keskus-
järjestö, monikulttuurisen liikunnan kattojärjestöt Suomessa (2 kpl), lajiliit-
to, kunta, tutkija sekä maahanmuuttajataustaiset osallistujat. Helmikuussa 
2011 järjestettiin myös paneelikeskustelu Helsingissä, johon osallistui viisi 
toimijaa Suomesta (rahoittaja, lajiliitto, kunta, tutkija ja maahanmuuttaja-
taustainen osallistuja). Paneelikeskustelua käytettiin myös tutkimusaineisto-
na. Yhteensä avainhenkilöitä oli Suomesta 18 ja Norjasta 24 (taulukko 4). 

Taulukko 4. Tutkimuksessa haastatellut monikulttuurisen liikunnan 
avainhenkilöt Suomessa ja Norjassa.

*Maahanmuuttajataustaisten osallistujien haastattelut tehtiin liikuntatoiminnan yhteydessä, 
jonka vuoksi ne olivat kestoltaan selvästi lyhyempiä kuin muiden avainhenkilöiden 
haastattelut.

Avainhenkilöt Suomen 
monikulttuurisen
liikunnan kentällä

Avainhenkilöt Norjan 
monikulttuurisen liikunnan 
kentällä

Rahoittaja (OKM) Rahoittaja (KUD)
Liikunnan keskusjärjestö (SLU) Liikunnan keskusjärjestö (NIF) ja 

urheilualue (Idrettskrets)
Monikulttuurisen liikunnan katto- 
järjestöt (2 kpl)

Urheiluneuvosto (Idrettsråd)

Kunnan liikuntatoimi (4 kpl) Kunnan liikuntatoimi (Oslo)
Tutkija (2 kpl) Tutkija  (2 kpl)
Lajiliitto Lajiliitto
Maahanmuuttajayhdistys Maahanmuuttajayhdistys
Maahanmuuttajataustainen osallistuja 
(6)*

Maahanmuuttajataustainen osallistuja 
(5)*
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Toisessa aineistonkeruuvaiheessa Suomesta ja Norjasta kartoitettiin hyviä 
käytäntöjä. Kriteerinä oli, että organisoidussa säännöllisessä liikuntatoimin-
nassa oli mukana maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Sekä maahanmuut-
tajien että kantaväestön perustamia liikuntaryhmiä otettiin mukaan. Hyvien 
käytäntöjen valinnoissa pyrittiin huomioimaan eri-ikäiset maahanmuuttajat 
sekä molemmat sukupuolet. Yhteensä analyysissa oli mukana 21 käytäntöä 
(Suomesta 10 ja Norjasta 11), joista kahdeksassa liikkui enimmäkseen maa-
hanmuuttajataustaisia henkilöitä (taulukko 5). Pääasiassa lapsille ja nuorille 
järjesti toimintaa 12 tahoa, aikuisille naisille viisi, aikuisille miehille kaksi  ja 
ikääntyville yksi taho. Monet järjestivät toimintaa eri kohderyhmille. Käytän-
töjen haastattelut tehtiin joko liikuntatoiminnan koordinaattorille, ohjaajalle 
tai toiminnanjohtajalle. Taulukossa 5 on mainittu yhdeksän hyvää käytäntöä 
molemmista maista ja liitteessä 1 on tarkempi kuvaus niiden toiminnasta. 
 

Taulukko 5. Tutkimukseen valitut hyvät käytännöt Suomessa ja Norjassa.
 
Käytännöt Suomessa Käytännöt Norjassa
1 Easysport -liikunnalliset iltapäiväker-
hot

1 Haugerud IF: Avoin halli -toiminta-
malli

2 HNMKY: Yökoris-toiminta 2 Furuset Allidrett: Alnaskolen
3 Icehearts ry 3 Bergens Svømme Club
4 Kuokkalan Tähti: Naisten lentopallo* 4 NISO: Proffen på mottaket*
5 Kantti ry: Soma-ryhmä* 5 Vålerenga mot rasisme
6 Turun liikuntapalvelukeskus 6 Bjørndal IF
7 Walter ry 7 Djerv IF
8 Kisakallion urheiluopisto:  
Maahanmuuttajataustaisten naisten
vertaisohjaajakoulutus*

8 Frisklivssentralen i Groruddalen*

* Toiminnoissa liikkuu pääasiassa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

Suomessa tehtiin yhteensä 28 haastattelua (taulukot 4 ja 5). Norjassa tehtiin 
29 haastattelua (taulukot 4 ja 5). Näin ollen analyysissa oli mukana yhteensä 
57 haastattelua. Norjassa haastattelut tehtiin englanniksi. Tutkimuksen tulok-
sia käsitellään luvuissa 7 ja 8. 
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Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Siinä on keskeistä, minkä-
laisia merkityksiä ja tulkintoja haastateltavat antavat ja millaisia kokemuksia 
haastateltavilla on (Tuomi & Sarajärvi 2011, 75). Haastateltavat löydettiin 
lumipallo-otannalla. Ensin kartoitettiin sellaisia toimijoita, jotka ovat tiiviis-
ti mukana tutkimuksen kohteena olevassa kentässä. Nämä toimijat johdat-
telivat tutkijat uusien tiedonantajien pariin. Lumipallo-otannassa etsintää  
voidaan jatkaa kunnes uusia nimiä ei enää ilmene (Hirsjärvi & Hurme 2010,  
59–60). Lumipallon lähtiessä liikkeelle tutkija verkottuu tutkimuksen kohtee-
na olevaan kenttään ja löytää sen keskeiset toimijat ja käytännöt. Molemmis-
sa maissa tutkijat kartoittivat myös liikuntasektorin ulkopuolisia toimijoita.

Liikunta luo yhteyksiä -seminaarissa helmikuussa 2011 jaettiin kyselylo-
makkeet kaikille osallistujille. Lomakkeessa kysyttiin: ”Mitkä ovat ne maa-
hanmuuttajaryhmät, jotka tarvitsevat eniten tukea osallistuakseen liikunta-
toimintaan?” Kyselyyn vastasi 27 henkilöä. Eniten tukea tarvitsevia ryhmiä 
vastaajien mielestä olivat maahanmuuttajataustaiset naiset ja tytöt sekä ikään-
tyvät.
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7 ESTEITÄ JA ONGELMIA MONIKULTTUURI-          
   SESSA LIIKUNTATOIMINNASSA SUOMESSA   
   JA NORJASSA

Tässä luvussa esitellään esteitä ja ongelmia, joita haastateltavat olivat kohdan-
neet monikulttuurisella liikuntakentällä. Tarkoituksena on esitellä vastauksia 
tutkimuskysymykseen numero 1: ”Minkälaisia ongelmia monikulttuurisella 
liikuntakentällä kohdataan?” Kysymyksen avulla pyrittiin luomaan katsaus 
monikulttuurisen liikuntakentän tilanteesta. Taulukoissa 6–8 esitetään moni-
kulttuurisen liikunnan keskeiset ongelmat, maahanmuuttajataustaisen liikku-
jan esteitä sekä ongelmat liittyen järjestävien tahojen, keskusjärjestöjen ja 
rahoittajan toimintaan. Esteet ja pulmatilanteet on pyritty esittämään mahdol-
lisimman tiiviisti tässä yhteydessä.

 
7.1 Monikulttuurisen liikunnan keskeiset ongelmat

Monikulttuurisen liikuntakentän keskeisiksi ongelmiksi havaittiin seuraavat 
tekijät:

 •  Resurssit    
 •  Kieli ja vuorovaikutustilanteet  
 •  Tyttöjen ja naisten liikunnan harrastaminen ja järjestäminen  
 •  Maahanmuuttajien vähäinen osallisuus liikuntakentällä

Vähävaraisuus on keskeinen este osallistua säännölliseen organisoituun  
liikuntatoimintaan. Kunnolliset varusteet saattavat puuttua osallistujilta, jotka 
eivät ole tottuneet harrastamaan vapaa-ajan liikuntaa. 

Vähäiset resurssit vaikeuttavat myös liikuntaa järjestävien tahojen toimintaa. 
Rahaa ja henkilöresursseja ei ole usein tarpeeksi edes perustoiminnan pyörit-
tämiseen, eikä varsinkaan maahanmuuttajien tavoittamiseen ja erityistarpei-
den huomioon ottamiseen. Lyhytkestoinen ruohonjuuritason rahoitus ei tue 
työtä pitkällä tähtäimellä. Vaikeaksi koettiin myös liikuntatilojen vuorojen 
saaminen.
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Kielimuuri aiheuttaa ongelmatilanteita monikulttuurisen liikunnan kentällä. 
Lisäksi vuorovaikutus on haasteellista tilanteissa, joissa käyttäytymiskoodit 
liikuntapaikoilla ovat poikkeavia.

Tyttöjen ja naisten erityisasema tuli esiin kautta linjan haastateltavien puheen-
vuoroissa. Erot tavoissa ja kulttuurisissa käytännöissä, kuten sukupuolirooli-
en mukaiset järjestykset ja pukeutuminen, aiheuttavat pulmia liikuntatoimin-
nassa. Lisäksi liikunta nähdään joissakin kulttuureissa pikemminkin poikien 
kuin tyttöjen harrastuksena.

Maahanmuuttajataustaisia ohjaajia, valmentajia, seurojen johtokunnan jäse-
niä, vapaaehtoisia ja työryhmien jäseniä ei ole tarpeeksi. Erityisen paljon kai-
vattiin maahanmuuttajataustaisia vanhempia vapaaehtoisiksi urheiluseurojen 
eri tehtäviin. 

 
7.2 Maahanmuuttajataustaisen liikkujan esteitä

Maahanmuuttajataustaisen liikkujan esteiksi toimijat nimesivät seuraavia asi-
oita:

 •  Liikkumiseen liitetyt merkitykset ja lähipiirin tuen puute  
 •  Erilaiset toimintatavat ja käyttäytymiskoodit liikuntakentällä  
 •  Liikuntapaikkojen saavutettavuus  
 •  Rasismi ja syrjintä  
 •  Kohderyhmän tarpeiden huomiotta jättäminen

Kaikki maahanmuuttajataustaiset eivät pidä liikunnan harrastamista merki-
tyksellisenä. Erityisesti tämä koskee niitä, joiden kulttuurissa harrastaminen 
ja liikunta ovat vieraita. Heiltä voi puuttua malli liikunnan harrastamisesta 
vapaa-ajalla. Kaikki eivät myöskään tiedä liikunnan vaikutuksesta kokonais-
valtaiseen hyvinvointiin.

Lähipiiri ei aina tue maahanmuuttajataustaisen henkilön liikunnan harrasta-
mista. Vanhemmat saattavat olla jarruna lastensa liikunnan harrastamisessa, 
esimerkiksi siitä syystä, että liikuntaympäristöä ei koeta turvalliseksi tai kos-
ka koulutyö nähdään tärkeämpänä kuin liikunta. 
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Liikuntakulttuurien erot eri maissa voivat olla huomattavia ja rakentaa esteitä 
osallistumiselle. Maahanmuuttajataustainen ei välttämättä syystä tai toisesta 
ymmärrä mistä toiminnassa on kysymys, eikä tunne pelisääntöjä ja käyttäyty-
miskoodeja, kuten pukuhuone-etikettiä tai vaatetusta. Tiedonpuute tai tiedon 
saatavuus vaikuttavat olevan huomattavia esteitä liikuntaan osallistumiselle 

Monen haastateltavan mukaan maahanmuuttajien on vaikea ymmärtää urhei-
luseurojen toimintatapoja. Maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa on 
tehtävä paljon työtä, jotta yhteinen ymmärrys toimintaperiaatteista syntyisi. 
Toiminnan maksullisuus ja vapaaehtoistyön tekeminen liikuntakentällä ei ole 
tuttua kaikkien kulttuurien edustajille. Maahanmuuttajien erityistarpeita ei 
oteta riittävästi huomioon liikuntatoiminnan suunnittelussa ja toteuttamises-
sa. 

Liikuntatoimintaan osallistumisen este voi olla liikuntapaikkojen saavutet-
tavuus. Jos liikuntapaikat ovat kaukana ja hankalien kulkuyhteyksien päästä 
kodista, voi harrastaminen olla liian hankalaa ja aikaa vievää. Monilla maa-
hanmuuttajataustaisilla ei ole myöskään autoa käytettävissä.

Liikuntatoiminnassa esiintyy haastateltavien mukaan rasismia, syrjintää ja 
ennakkoluuloja maahanmuuttajataustaisia kohtaan. Mikäli ilmapiiri ei ole su-
vaitsevainen ja avoin, maahanmuuttajat eivät tunne itseään tervetulleiksi.
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7.3 Liikuntatoiminnan järjestäjien, liikuntajärjestöjen, liikunnan 
keskusjärjestöjen ja rahoittajien toimintaan liittyvät ongelmat

Järjestävien tahot, keskusjärjestöt ja rahoittajat kokevat toiminnassaan 
seuraavia ongelmia:

 •  Kohderyhmän tavoittaminen  
 •  Asenne ja sitoutuminen monikulttuurisen liikunnan kehittämiseen 
 •  Liikuntatoiminnan korkea kynnys  
 •  Erilliset maahanmuuttajien liikuntaryhmät  
 •  Sääntöihin, toimintatapoihin ja toimintaan sitouttaminen  
 •  Monikulttuurisen liikuntakentän hajanaisuus ja yhteistyön puute

Maahanmuuttajataustaisia on vaikea tavoittaa toiminnan pariin. Monen lii-
kuntaa järjestävän tahon mukaan ilmoitukset, tiedotteet, kirjeet ja sähköpos-
tit eivät toimi maahanmuuttajataustaisten tavoittamisen välineenä. Harvoin 
pelkkä tiedon välittäminen riittää.

Joidenkin seurojen tai yhdistyksien sisällä on koettu asenneongelmia. Asen-
neongelmat liikuntaorganisaation johdossa ovat erityisen ongelmallisia. Mo-
nikulttuurisesta liikunnasta ei välttämättä olla kiinnostuneita ja maahanmuut-
tajataustaisten erityispiirteitä ei oteta huomioon.

Monien haastateltavien mielestä urheiluseurat ovat liian konservatiivisia ja 
kilpailutoimintaan keskittyviä. Esteenä on avoimen ja matalan kynnyksen 
toiminnan puute, sillä usein maahanmuuttajataustaisilla ei välttämättä ole 
edellytyksiä valtavirran liikuntatoimintaan liittymiseksi. Siirtyminen valtavä-
estön liikuntaharrastuksiin voi olla ongelmallista ilman tarkoituksenmukaisia 
väyliä ja uhkana on, että maahanmuuttaja ”jämähtää” matalan kynnyksen toi-
mintaan, vaikka edellytyksiä etenemiselle olisi.

Maahanmuuttajataustaiselle naiselle voi olla taidollisesti ja tiedollisesti vai-
keaa osallistua organisoituun liikuntatoimintaan. Joidenkin maahanmuuttaja-
taustaisten naisten on vaikea samaistua ”top-fit -kuntosalikulttuuriin”, kuten 
lajijärjestön edustaja ilmaisi. Usean haastateltavan mukaan moni maahan-
muuttaja ei osaa uida, jolloin uimahalliin meneminen uimataitoisten jouk-
koon on hankalaa. 
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Yhteistyö maahanmuuttajien omien liikuntaryhmien kanssa koettiin vaikeak-
si. Haastateltavien mukaan jotkut erilliset ryhmät treenaavat omissa poru-
koissaan ja turnauksissaan. On koettu, että heidät on ”lopullisesti menetetty” 
yhteisestä toiminnasta. Eri etnisten ryhmien joukkueiden kohdatessa oli erään 
haastateltavan mukaan ”tunteet kuohahdellu” ja oli tullut ”jopa tappeluita”. 

Monen haastateltavan mukaan sääntöjen ja käyttäytymiskoodien noudatta-
misessa on parantamisen varaa. Maahanmuuttajaryhmissä, joissa kulttuuriset 
tavat ja käytännöt ovat hyvin erilaiset, on koettu vaikeaksi sopeutua erilaisiin 
toimintatapoihin. Erityisesti näitä tilanteita on kohdattu uimahalleissa, joissa 
hygieniaan liittyviä sääntöjä ei noudateta pyynnöistä huolimatta. 

Osallistujien sitoutuminen pitkäjänteiseen ja säännölliseen toimintaan ei ole 
aina helppoa. Lyhyempien projektien yhteydessä on koettu, että moni lopet-
taa liikkumisen projektin jälkeen.

Liikuntakenttää kuvailtiin hajanaiseksi. Eri tahot järjestävät omaa toimin-
taa ja yhteistyö eri sektoreiden välillä on puutteellista. Ristiriidat ja kateus 
vaikeuttavat myös monikulttuurisen liikunnan kehittämistä. Suomessa mo-
nikulttuurisen liikunnan kehittymisen keskeinen hidaste on monikulttuurisen 
liikunnan kattojärjestöjen väliset ongelmat.
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8 MONIKULTTUURISEN LIIKUNNAN  
   OLOSUHTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET

Tässä luvussa kirjoitetut tulokset ja johtopäätökset perustuvat Suomessa ja 
Norjassa kerättyyn aineistoon. Haastatteluissa esiin nousseista teemoista 
muodostettiin olosuhteita ja toimintaperiaatteita, jotka tukevat maahanmuut-
tajien osallistumista säännölliseen organisoituun liikuntatoimintaan. Mukana 
on monia suoria lainauksia haastateltavien puheenvuoroista.

 
8.1 Monikulttuurisen liikunnan perusta

8.1.1 Rahoitus

Rahoitus on keskeinen tekijä monikulttuurisen liikunnan hyvien käytäntöjen 
pohjana. Jos liikuntatoiminnan kustannukset jäävät täysin osallistujien mak-
settaviksi, tulee liikunnan harrastamisesta monelle liian kallista. Rahoitukses-
sa avainsana on jatkuvuus. Sen sijaan, että tuetaan eri hankkeita joka vuosi, 
on toimintamalleille annettava aikaa vakiintua. Ruohonjuuritason suora tuke-
minen ilman välikäsiä, kuten lajiliittoa tai kuntaa, oli monen haastateltavan 
mielestä tärkeää. Rahoitusta pitäisi suunnata säännölliseen liikuntatoiminnan 
järjestämiseen, ei kertaluontoisiin kokeiluihin, kuten tapahtumiin. Monilla eri 
liikuntamuodoilla ja pienemmillä hankkeilla tulisi olla mahdollisuus rahoi-
tukseen, ei pelkästään suosituilla joukkuelajeilla. 

”Continuity, that instead of giving funding and financial support to diffe-
rent clubs each year.” (Liikunnan keskusjärjestö)

”Don’t loose the money on their way to the clubs. I mean we don’t spend 
any money here. The most important is that it (money) reaches the clubs 
and they can get the tools to do the right work…. So they don’t do the mis-
takes experienced by others for years. Less for administration and most 
should reach the clubs.”(Liikunnan keskusjärjestö)
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Rahoitusjärjestelmän toivottiin tukevan avoimuutta eikä perustuvan kilpailuun 
ja salailuun. Tiedon jakaminen ja keskustelu koettiin tärkeiksi. Eri rahoituk-
sien yhdistäminen ja käyttäminen samaan hyväksi havaittuun toimintamalliin 
oli koettu toimintaa tehostavaksi. Mitä enemmän tukea saadaan kohden-
nettua suoraan itse toimintaan, kuten ohjaajien palkkioihin ja salivuokriin, 
sitä parempi. Yksityisten rahoittajien tuki liikunnan inkluusiotyöhön on yhä 
merkityksellisempi vaihtoehto tulevaisuudessa. Erityisesti paikallistasolla 
vahvoja yrityksiä voidaan saada mukaan tukemaan monikulttuurisia liikunta-
hankkeita.

”Mun mielestä tää on ollut ihan älyttömän tärkeetä meillekin jakaa näitä 
ajatuksia, jotenkin tää rahoitussysteemi tai rahoitusjärjestelmä on osittain 
sellainen, että se tukee sitä, että me ei kerrota mitä me tehdään, koska me 
saadaan rahaa tähän ja jos me kerrotaan siitä niin joku muu voi hakea 
rahaa meidän puolesta ja sit me ei saada mitään. Mut mä oon sitä mieltä, 
että jos toimintaa rahoittaa yhteiskunta on se sitten ELY-keskus tai OKM 
niin tai tota RAY niin sillon sen toiminnan pitää olla sellaista että kuka ta-
hansa kuka kysyy saa kaiken tiedon jos se on julkisesti hankittua rahaa jos 
mä hankin sille johonkin toimintaan rahaa niin sit mä voin ehkä päättää 
mitä mä teen, mutta jos se on yhteiskunnan rahoittamaa niin se pitää olla 
avointa.” (Liikuntatoiminnan koordinaattori)

“Insurance company funds a lot of children activity in Norway and they 
get logo on kids sweaters and t-shirts. Why? Because their parents asso-
ciate insurance with their logo, they sell more insurances. We know that 
we got the point…That’s’ how the world works.” (Urheiluseuran toimin-
nanjohtaja)

 
8.1.2 Inkluusio toiminnan tavoitteena  

Monikulttuurisella liikuntakentällä tarvitaan sitoutumista yhteiseen tavoittee-
seen, inkluusion edistämiseen. Muutama urheiluseuran edustaja kertoi hyviä 
kokemuksia siitä, kuinka seuran asenne oli muuttunut avoimempaan ja inklu-
siivisempaan suuntaan. Uutena tavoitteena oli saada mahdollisimman moni 
lapsi ja nuori mukaan toimintaan kilpailullisten tavoitteiden jäädessä vähem-
mälle huomiolle. Asennemuutoksen käynnistämisessä keskeisessä roolissa on 
johtoryhmä. Myös muiden toimintaa suunnittelevien ja toteuttavien ihmisten 
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tulisi todella seistä tavoitteiden takana. Asenteiden ja sitoutumisen tulisi olla 
mahdollisimman yhtenäisiä projekteissa, joissa on monia toimijoita mukana 
eri sektoreilta. Monikulttuurinen liikunta tulee olla näkyvä osa organisaation 
toimintaa ja siitä tulee viestiä myös tiedotusvälineille.

“Take focus on the top sports to making the difference in the local society 
and they have to mean it not just say to get money from the local govern-
ment to work with deprived kids and the….But nowadays they really mean 
it….We are working with values of the club basic values of the club that is 
the difference that makes the difference.” (Urheiluseuran toiminnanjohta-
ja)

Monikulttuurisuuteen ja monikulttuuriseen liikuntaan liittyvien termien, stra-
tegioiden ja lakien ymmärtäminen sekä toiminnan mukauttaminen niihin on 
ensiarvoisen tärkeää. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen on tärkeää kaik-
kien toimijoiden keskuudessa: muun muassa osallistujien, liikunnanohjaaji-
en, valmentajien, järjestävän tahon johtoportaan sekä liikuntapaikkojen hen-
kilökunnan. Jokaisen liikuntaorganisaation olisi kannustettava toimijoitaan 
pohtimaan, miten liikuntakentän moninaistuminen vaikuttaa omaan työhön ja 
toimintatapoihin. Voiko esimerkiksi liikuntaryhmän ohjaaja toimia totutulla 
tavalla ohjaustilanteessa, jossa ryhmään on tullut viisi maahanmuuttajataus-
taista naista, joista kaikki eivät puhu suomea?

Yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen vahvistuu, kun eri toimijoiden välillä 
on aktiivinen keskusteluyhteys. Monikulttuurisen liikuntakentän toimijoilla 
tulisi olla mahdollisuus asioiden ja kokemuksien jakamiseen ja kehittämiseen 
yhdessä toisilta oppien esimerkiksi seminaareissa ja muissa vastaavanlaisissa 
tilaisuuksissa. Keskusteluissa tulisi olla mukana myös kohderyhmän edusta-
jia. Tärkeää olisi hyödyntää eri tahojen kokemusta, erityisesti niiden, jotka 
ovat pidempään olleet mukana monikulttuurisessa liikuntatyössä. Esimerkik-
si raportointia ja reflektointia tulisi hyödyntää niiden hankkeiden osalta, jotka 
saavat taloudellista tukea maahanmuuttajataustaisten liikuntaan. 

Pitkäjänteinen työ vie monikulttuurista liikuntatoimintaa eteenpäin. Tähän 
voidaan vaikuttaa asenteiden ja strategian lisäksi rahoituksella, joka tukee 
toimintaa pitkällä tähtäimellä. Monen haastateltavan mielestä kärsivällisyyttä 
tarvitaan, koska asiat ja ihmiset eivät muutu nopeasti.
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Vahva poliittinen tuki on elinehto monikulttuurisen liikuntatoiminnan kehit-
tymiselle. Poliitikkojen asenteet vaikuttavat siihen, kuinka paljon rahaa on 
haettavissa monikulttuuriseen liikuntatoimintaan. Suhteet poliitikkoihin ja 
heidän tiedon lisääminen koettiin merkityksellisiksi.

“No one has dare to take it away. It started as a project and now it is em-
braced by many local politicians in Trondheim, Bergen, Oslo you name it. 
So strong local politicians press this to stay on the state budget for the next 
hundred years.” (Urheiluseuran toiminnanjohtaja)

Hyvien käytäntöjen taustalta löytyi poikkeuksetta innokas ihminen tai useita 
innokkaita ihmisiä. Kaikkia heitä yhdisti työskentely asian puolesta, jonka 
he kokevat tärkeäksi. Muutama ohjaaja/valmentaja jopa maksoi omasta pus-
sistaan vuoromaksuja tai osti välineitä osallistujille. Monet näistä ihmisistä 
kokivat saaneen monikulttuurisesta liikuntatyöstä paljon sellaista mitä rahalla 
ei voi mitata. 

 
8.1.3 Suvaitsevaisuus

Suvaitsevaisella liikuntakentällä kunnioitetaan jokaisen oikeutta olla sellai-
nen kuin on. Ilmapiiri pyritään luomaan sellaiseksi, että jokaisen on helppo 
tulla mukaan. Liikuntaa järjestävä taho voi parhaimmillaan kiinnittää huo-
miota siihen, miten uusia tulokkaita kohdataan ja pyydetään mukaan toimin-
taan. Ei riitä, että liikuntaa järjestävät tahot pelkästään ”odottavat”, että maa-
hanmuuttajat osallistuvat toimintaan. Avoin ja suvaitsevainen asenne voidaan 
näyttää selkeästi esimerkiksi kontaktia ottamalla ja kertomalla toiminnasta. 
On tärkeää luoda sallivaa ja sosiaalisesti esteetöntä ilmapiiriä. Pitää huomi-
oida, miten toiminnassa jo mukana olevat ottavat uudet tulokkaat vastaan, 
erityisesti jos nämä kuuluvat johonkin muuhun etniseen ryhmään. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hyväksytään erilaiset tavat pukeutumisessa. 
Liikuntatoiminnan ohjaajalla nähdään olevan suuri merkitys suvaitsevaisen 
ilmapiirin luomisessa. 

”Et on, et maahanmuuttajasta tuntuu siltä, et mut oikeesti halutaan tänne 
mukaan, et toivotetaan sillai kunnolla tervetulleeks.” (Rahoittaja)
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”There is a difference between open and inclusive, because open ok any-
body can come  to us, but being inclusive is more like a active role…” 
(Liikunnan keskusjärjestö)

”Jos kattoo noita meidän tyttöjä, esimerkiksi niitä, jotka käyttää huivia 
niin, mä en ainakaan ite halua, että meillä tuijotetaan heitä, että kun he tu-
lee tänne niin he kokee, että kaikki tuijottaa. Vaan se on sellanen asia mitä 
muut kunnioittaa ja se on ok, he saa tulla just sellasena kun on ei me ruve-
ta niinku tuijottaa ja muuta.” (Urheiluseuran koordinaattori/ohjaaja)

Suvaitsevuus pitäisi olla koko toiminnan punaisena lankana. Esimerkiksi 
oslolaisessa urheiluseurassa on jalkapallojaoston yhteyteen perustettu oma 
osasto, joka keskittyy nimenomaan suvaitsevaisuuden edistämiseen. Toimin-
ta-ajatusta painotetaan osaston nimessä Vålerenga mot rasisme (ks. Hyvä 
käytäntö numero 5). Suvaitsevaisuutta voidaan lisätä koulutuksilla, esimer-
kiksi käymällä yhdessä läpi tärkeitä teemoja eri kohderyhmien kanssa. Walter 
ry on pitänyt suvaitsevaisuuskoulutuksia kouluilla ympäri Suomea monikult-
tuuristen urheilijoiden johdolla (ks. Hyvä käytäntö numero 16). Myös liikun-
taorganisaation henkilöstön täytyy olla suvaitsevaisia, jotta maahanmuutta-
jataustaisilla on samat edellytykset kuin muillakin työskennellä, vaikuttaa ja 
edetä organisaatiossa. 

 
8.1.4 Yhteistyö

Yhteistyö muiden tahojen kanssa, jotka työskentelevät monikulttuuristen asi-
oiden parissa, on tärkeää monestakin näkökulmasta. Yhteistyöllä tarkoitetaan 
tässä yhteydessä yhdessä tekemistä ja voimien yhdistämistä osaamisen vah-
vistamiseksi ja sitä kautta tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Eri toimijoiden yhteistyöllä voidaan tavoittaa kohderyhmä paremmin. Maa-
hanmuuttajataustaisten tavoittaminen onnistuu parhaiten heidän omien järjes-
töjensä ja yhteisöjensä kautta. Palvelut ja toiminta, jotka liittyvät keskeisesti 
kotoutumiseen, ovat hyviä paikkoja tavoittaa kohderyhmä. Tässä tutkimuk-
sessa mukana olevat monikulttuurista liikuntaa järjestävät tahot tekivät yh-
teistyötä muun muassa kaupungin eri hallintoyksiköiden kanssa. Tärkeitä 
kumppanuuksia solmittiin liikuntatoimen, sosiaalitoimen (maahanmuutta-
jayksikkö) sekä opetustoimen kanssa. Erityisen tärkeiksi koettiin yhteistyö 
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päiväkotien, koulujen ja sosiaalitoimen järjestämän kotouttamistoiminnan 
kanssa. Myös vastaanottokeskukset ja muut pakolaisille ja turvapaikanhaki-
joille tarkoitetut keskukset olivat hyviä paikkoja tavoittaa maahanmuuttajia. 
Tietoa liikuntapalveluista ja yhteyshenkilöistä on hyvä jakaa maahanmuutto-
yksikössä, vastaanottokeskuksissa ja kaupungin infopisteissä, jolloin uudet 
tulijat saavat nopeasti tiedon kotikaupunkinsa liikuntamahdollisuuksista.

”Että me saatiin kaupunki kumppaniksi, seurat kumppaniksi ja maahan-
muuttajayhdistys kumppaniksi. Ja sitten mentiin tuntosarvet herkkinä että 
ei mitenkään etunojassa. Ja jatkuvasti oltiin yhteyksissä ja tavattavissa ja 
sparrattiin että muistattehan te että meillä on se lapsikatras siellä ja meil-
lä on tää tapahtuma.” (Liikuntatoiminnan koordinaattori)

Lähiympäristön huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä 
tehostaa ja kehittää toimintaa sekä poistaa päällekkäisyyksiä. Eri tahot voi-
vat järjestää yhdessä tapahtumia, jolloin saadaan toiminnan pariin enemmän 
osallistujia. Yhteistyö liikuntakentän ulkopuolisten toimijoiden kanssa mah-
dollistaa parhaimmillaan tilanteen, jossa tuetaan maahanmuuttajataustaisten 
kokonaisvaltaista (holistista) kotoutumista. Tällöin liikunta on vain yksi tär-
keä väline kotoutumisessa, mutta ei suinkaan ainoa. Tahojen vahvuusalueita 
hyödyntäen voidaan parhaimmillaan toteuttaa monipuolista toimintaa. Esi-
merkiksi liikuntatoiminnan rinnalla voidaan antaa päihdevalistusta ja suvait-
sevaisuuskasvatusta.

”Tää ympäristön huomioonottaminen eli että se seura tai se muu ei oo 
siinä ympäristössä yksin, se pitää huomioida ja olla yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa, olipa se järjestäjä sitte kunta, oli se seura, oli se mikä 
hyvänsä tai sitte maahanmuuttajaseura, että oli sen seuran luonne sitten 
mikä tahansa, niin, niin, nää pitää ottaa huomioon ja verkottua sen ympä-
röivän, tota, ympäristön kanssa.” (Rahoittaja)

Yhteistyö maahanmuuttajien omien liikuntaa järjestävien tahojen ja kantavä-
estön perustamien urheiluseurojen välillä on hyödyllistä, jotta maahanmuut-
tajataustaisten siirtyminen kantaväestön perustamiin seuroihin helpottuisi. 
Esimerkiksi Kanavanuoriso ry Helsingissä tukee somalialaisten lasten ja 
nuorten siirtymistä paikallisiin urheiluseuroihin (ks. Hyvä käytäntö numero 
18). Yhteistyö matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kuten iltapäiväkerhojen 
ja tavoitteellisempien liikuntaryhmien kanssa luo siltoja halukkaille siirtyä 
itselle sopivaan toimintaan tai olla mukana molemmissa. 
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Yhteistyötä olisi hyvä olla päällekkäisyyksien poistamiseksi ja resurssien te-
hostamiseksi sekä laajemman sosiaalisen ympäristön kanssa maahanmuutta-
jien tavoittamiseksi ja kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukemiseksi. Verkos-
toyhteistyön vahvuutena on myös tiedon välittyminen yli organisaatiorajojen, 
jolloin toisten kokemuksista voidaan oppia. Vuorovaikutteisen verkoston 
avulla voidaan myös ohjata maahanmuuttajataustaisia kullekin sopivan toi-
minnan pariin. Verkoston toimiessa liikuntaa järjestävien tahojen vähäiset re-
surssit voidaan kohdistaa itse toimintaan, eikä kohderyhmän tavoittamiseen. 

”Turhaan pipertää jokainen omaansa kun voi miettiä ja yhdistää juttu-
ja... Ei ole kovin montaa tapahtumaa, missä mikä me olis yksin järjestetty. 
Vaan jos meillä on jokin ajatus, että me järjestetään niin kyllä me yritetään 
saada sinne kumppaneita liikuntavirastoa, muita järjestöjä ja toimijoita 
mukaan. Koska siinä on enemmän toimijoita se tarkoittaa käytännössä 
sitä että isompi tapahtuma, enemmän kontakteja, joka on taas niitten osal-
listujien etu.” (Liikuntatoiminnan koordinaattori)

Yhteistyötä on tehty ansiokkaasti muun muassa Easysport – Liikunnalliset 
iltapäiväkerhot -toiminnan myötä (ks. Hyvä käytäntö numero 10), Turun lii-
kuntapalvelukeskuksessa (ks. Hyvä käytäntö numero 15), Proffen på motta-
ket -projektissa (ks. Hyvä käytäntö numero 4) ja Kantti ry:n Soma-ryhmässä 
(ks. Hyvä käytäntö numero 14).

8.2 Matalan kynnyksen liikuntatoimintaa

8.2.1 Edulliset liikuntapalvelut

Toiminnan edullisuus tai maksuttomuus oli yksi menestystekijä monikult-
tuurisessa liikuntatoiminnassa. Huokeat kustannukset tekevät osallistumisen 
helpoksi erityisesti niille lapsille ja nuorille, joiden vanhemmat eivät kannus-
ta liikunnan harrastamiseen.

”Niin, et hän saa tulla sinne ja olla siellä, vaikkei vanhemmat ehkä sitä 
tukisikaan sen sorttista toimintaa, niin sekin helpottaa siihen ryhmään tu-
lemista.” (Liikuntatoimen edustaja)
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Toisaalta pienellä osallistumismaksulla saattaa monen liikuntaa järjestävän 
tahon edustajan mukaan olla sitouttava vaikutus. Urheiluseuran toiminnan-
johtajan mielestä maahanmuuttajataustaiset naiset eivät halunneet erityiskoh-
telua, vaan heille oli kunnia-asia maksaa palveluista. Sen sijaan, että maahan-
muuttajataustaisille järjestetään automaattisesti maksuttomia palveluita, tulisi 
urheiluseuran toiminnanjohtajan mukaan liikuntaryhmissä olla paikkoja kai-
kille niille osallistujille, jotka tarvitsevat taloudellista tukea liikunnan harras-
tamiseen. Tähän ryhmään kuuluu sekä maahanmuuttajia että kantaväestöön 
kuuluvia.

 “It’s not difficult to sell swimming classes but it is difficult to keep the 
participants, to continue within the classes, when you have free classes it’s 
tend to be less commitment towards coming each time than when you pay 
for the classes, so when you pay even if the fee is small the commitment is 
larger.” (Urheiluseuran koordinaattori)

Vähävaraiset voivat hakea liikunnan harrastamiseen tukea. Esimerkiksi jot-
kut urheiluseurat antavat stipendejä lapsille ja nuorille, joiden perheet eivät 
pysty maksamaan liikunnan harrastamisesta. Sosiaalitoimesta on mahdolli-
suus hakea tukea harrastuskulujen kattamiseen sekä matkatukea julkisilla lii-
kennevälineillä kulkemiseen. Muun muassa Kantti ry Helsingissä on auttanut  
somalialaisia naisia hakemaan avustusta sosiaalitoimelta harrastuskulujen 
kattamiseen sekä julkisilla liikennevälineillä liikkumiseen liikuntapaikal-
le (ks. Hyvä käytäntö numero 14). Monet urheiluseurat sekä Suomessa että 
Norjassa olivat kertoneet mahdollisuudesta tuen hakemiseen perheille, joilla 
ei ollut varaa kustantaa liikunnan harrastamista. Norjan liikunnan keskusjär-
jestön (NIF) vuosittainen tuki urheiluseuroille sisältää myös kiintiön vähä-
varaisten perheiden tukemiseen. Näin vältytään byrokratialta, jonka perheet 
kohtaavat hakiessaan tukea liikunnan harrastamiseen sosiaalitoimesta.

” So we are also working with having a fund that pays for families having 
less money, so that they can apply for some kind of financial support. I 
feel that is also part of the inclusion..  the integration…” (Urheiluseuran 
koordinaattori)

Liikuntavälineiden lainaaminen tai edullinen hankkiminen, esimerkiksi käy-
tettyinä, helpottaa tai jopa mahdollistaa osallistumista. Oslossa sijaitsevassa 
urheiluseurassa (Bjørndal IF) on välinepankki, josta saa lainata maksutta lii-
kuntavälineitä (ks. Hyvä käytäntö numero 6).
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8.2.2 Liikuntapalvelut lähellä arkiympäristöä

Edullista ja monipuolista liikuntatoimintaa tarvitaan alueilla, joilla asuu paljon 
maahanmuuttajataustaisia. Liikuntapaikat lähellä asuinympäristöä tai koulun 
tiloissa ovat etenkin lasten harrastamisen kannalta tärkeitä. Myös niille maa-
hanmuuttajille, joille paikallinen liikuntakulttuuri on vieras, on helpompaa 
aloittaa liikunta ennestään tutussa paikassa. Hyviksi havaittuja paikkoja ai-
kuisille ovat olleet muun muassa terveyskeskus ja kotouttamistoiminnan tilat 
(ks. Hyvä käytäntö numero 8). Lasten ja nuorten toiminnassa yhteiskulje-
tukset esimerkiksi turnauksiin ovat tärkeitä, koska joillakin vanhemmilla ei 
ole mahdollisuutta kuljettaa lapsia harrastuksiin ilta-aikana, eivätkä kaikki 
omista autoa.

Toisaalta kun liikuntapaikat sijaitsevat kauempana, liikuntapaikoille tultaessa 
on opittu käyttämään julkisia liikennevälineitä ja tutustuttu muuhunkin kuin 
omaan asuinympäristöön. Eräs naisten liikuntaryhmiä vetänyt ohjaaja koki, 
että erityisesti tästä on ollut hyötyä paljon kotona aikaa viettäville naisille.

”Joo, tota siis monikulttuurisille lapsille ja nuorille järjestettäessä niin 
tärkeetä on se että itse toiminta olis lähellä kotia.” (Lajiliiton edustaja) 

 “At least it should be. So I think that’s mainly the reason and of course 
also the location of the club cause it’s central in Oslo and the areas around 
are very multicultural, maybe in a less degree now than ten years ago, but 
still.”  (Urheiluseuran koordinaattori)

 
8.2.3 Monipuolista, hauskaa ja vapaamuotoista liikuntatoimintaa

Jotta liikuntakentästä tulisi mahdollisemman monelle tuttu ja turvallinen, tar-
vitaan erilaista liikuntatoimintaa kilpaurheiluun keskittyvien urheiluseurojen 
rinnalle. Lasten ja nuorten kohdalla on havaittu, että vapaamuotoisemmat toi-
mintatavat kuten iltapäiväkerhotoiminta ja avoimet vuorot toimivat paremmin 
niille, jotka eivät halua sitoutua tiukasti liikunnan harrastamiseen. Vapaamuo-
toisempiin toimintoihin voi osallistua usein ilman maksua ja milloin haluaa. 
Toki pyritään kannustamaan lapsia ja nuoria säännölliseen harrastamiseen, 
mutta se ei ole osallistumisen ehto. Tyypillinen piirre vapaamuotoisessa toi-
minnassa on myös, että nuorille itselleen annetaan enemmän vastuuta suun-
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nitella ja toteuttaa toimintaa. Norjassa monet urheiluseurat järjestävät ”Avoin 
halli” -toimintaa. Periaatteena on, että nuoret voivat tulla viikonloppuiltaisin 
liikkumaan urheiluseuran tiloihin. Tarjolla on monia liikuntamuotoja, joista 
voi valita mieleisimmän. Nuoret ovat itse vastuussa toiminnasta (ks. Hyvä 
käytäntö numero 1). 

”Lasten liikuttaminen ja hyvinvoinnin tuominen lapsille, avointa maksu-
tonta kaikille. Ja ei tarvi käydä esim joka keskiviikko kolmesta neljään 
vaan voit tulla vaikka joka toinen keskiviikko vaikkakin me pyritään siihen 
että ne oppis semmosta säännöllisyyttä.” (Lajiliiton edustaja)

Lapset ja nuoret asettavat liikunnan harrastamiselle monenlaisia tavoitteita 
ja merkityksiä. Monelle maahanmuuttajataustaiselle tai kantaväestöön kuu-
luvalle nuorelle riittää, että on paikka, jossa voi olla kavereiden kanssa. Joku 
toinen taas haluaa kilpailla ja kehittää taitojaan. Vapaamuotoisesta toimin-
nasta on mahdollisuus siirtyä halutessaan enemmän sitoutumista vaativaan 
toimintaan ja päinvastoin. 

”Mä en usko että kukaan tai kovin moni miettii sitä kuinka paljon he ke-
hittyy pelaajina vaan se että niillä on joku paikka.” (Maahanmuuttaja-
taustainen liikunnan ohjaaja/-koordinaattori)

”We are not competitive, just doing activities with friends not competitions 
with other ones, that is important too.” (Urheiluseuran toiminnanjohtaja) 

”Ja me on puhuttu hirveesti siitä, et miten pitää löytää niille kullekin lap-
selle oikee taso, et koska mikäänhän ei sua tympäännytä selkeemmin kun 
se, että mun taidot on täällä ja vaatimukset on täällä, en varmaan tuu 
toiste. Tai päinvastoin, se on ihan yhtä epäpalkitsevaa. Et me pelataan vä-
hän niinku tän asian kans vielä, koska me halutaan sitä…(Liikuntatoimen 
edustaja) 

Liikuntataidot eivät saisi olla edellytyksenä toimintaan osallistumiselle. Kai-
kissa kulttuureissa vapaa-ajan liikunta ei ole yleistä varsinkaan, naisten ja 
ikääntyvien keskuudessa. Tasoerot ja jokaisen yksilöllinen rytmi omaksua 
uusia tietoja ja taitoja on otettava huomioon. Kenen tahansa pitäisi voida 
osallistua liikuntatoimintaan ”sellaisena kuin on”. 
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”…niin ne tota ne liikuntamuodot juuri pitäis olla tämmösiä matalan kyn-
nyksen liikuntamuotoja, koska aika monissa kulttuureissa liikunta on uut-
ta….niin ei niillä oikein ole ollut sellaista liikuntakulttuuritaustaa siellä.” 
(Liikuntatoimen edustaja) 

Myös aikuisille olisi järjestettävä vapaamuotoisempia tapoja liikkua. Tärke-
ää on luoda heille monipuolista liikuntatoimintaa, joka on stressitöntä ja ei- 
kilpailullista, tukee muihin ihmisiin tutustumista sekä uusien tietojen/taitojen 
omaksumista.

Parhaimmillaan liikuntatoiminnassa kokee osaavansa, oppivansa ja onnis-
tuvansa. Tämä voi olla ensisijaisen tärkeää maahanmuuttajalle maahantulon 
alkuvaiheessa, jolloin osaamistaan ei muualla voi näyttää. Maahanmuutta-
jataustaiselle lapselle tai nuorelle on tärkeää onnistua jossain, varsinkin jos 
koulussa on kielen takia vaikeuksia. Erityisesti monikulttuurisen liikuntatoi-
minnan lähtökohtana on, että se on hauskaa ja monipuolista.

”niin täs yhteiskunnassa on aika vähän sellasii paikkoja missä voi niinku 
saada itselleen semmosen tunteen, että mä onnistun ja osaan jotain, kun 
tää perustuu niin paljon sille työssäkäymiselle ja sille että valtaosa sosi-
aalisista verkostoistakin tulee sen työn kautta tavalla tai toisella ja näin 
niin... Siin saa kanttia, jos menestyy jossain lajissa.” (Rahoittaja)

 
8.2.4 Tietojen ja taitojen lisääminen

Tietyt liikuntakentällä tarvittavat tiedot ja taidot on välttämätön omaksua, jot-
ta maahanmuuttaja voi tulla toimintaan mukaan. Aikuisille saattaa olla paljon 
hyötyä omaksua perustietoja terveysliikunnasta, esimerkiksi tietoa minkä-
laista liikuntaa olisi hyvä harrastaa ja kuinka monta kertaa viikossa. Opas-
tusta tarvittaisiin myös sopivista liikuntavarusteista. Luonnossa liikkumisen 
perusteet olisi hyvä käydä läpi, koska se voi olla vieras ajatus monelle maa-
hanmuuttajalle. Ulkona liikkuminen on ratkaisu moneen liikkumista estävään 
ongelmaan. Se ei ole aikaan ja paikkaan sidonnaista ja on lisäksi maksutonta. 
Kisakallion urheiluopistossa järjestettävä maahanmuuttajanaisten vertaisoh-
jaajakoulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja taidot, että naiset voivat 
oma-aloitteisesti ja omissa yhteisöissään harrastaa liikuntaa (ks. Hyvä käy-
täntö numero 17). Myös Drammenin kunnassa Oslon lähellä on toteutettu 
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erillinen projekti maahanmuuttajataustaisille naisille. Tavoitteena on oppia 
liikkumaan ulkona kaikkina vuodenaikoina (ks. Hyvä käytäntö numero 9).

“Immigrant women they don’t have so much experience about exercising, 
some of them think it’s dangerous when heart start to beat harder, they 
need more support and motivation.” (Liikuntaryhmän ohjaaja)

Bergenin uintiseurassa koettiin, että uimataidon omaksuminen oli vaikutta-
nut merkittävästi maahanmuuttajataustaisten naisten elämään. He uskalsivat 
lähteä rannalle lastensa kanssa, koska kokivat, että pystyvät toimimaan vaa-
ratilanteessa. Toisaalta he ymmärsivät uimataidon merkityksen myös oman 
lapsensa elämässä ja kannustivat lapsiaan osallistumaan uimakouluun. Luon-
nollisesti myös oma harrastaminen helpottuu, kun voi uida uimahallissa, eikä 
koe olevansa muiden tiellä (ks. Hyvä käytäntö numero 3). 

Muutamat naisten liikuntaryhmien ohjaajista kokivat, että uimahallien käyt-
täytymiskoodeihin pitää kiinnittää erityistä huomiota joidenkin maahanmuut-
tajataustaisten naisten kohdalla. Pukuhuone- ja pesutiloissa käyttäytyminen 
eivät ole itsestäänselvyyksiä. Kun kulttuuristen käytäntöjen erot ovat suuret, 
tarvitaan ohjaajilta paljon opastusta ja tukea, että uudet tiedot ja taidot omak-
sutaan.

”…käytettiin ammattitaitoista ohjaajaa siinä uinnin oppimisessa ja sitten 
meitä oli useampi ihminen valvomassa ja opastamassa pesutilanteiden lä-
pikäymisessä ja saunan käytössä, se oli kans ihan semmosta haastavaa 
hommaa, tietysti ihan kivaa, mutta sillai että monesti tuntui että huh, huh, 
kun elävänä sieltä selvisi, mutta sinänsä positiivinen kokemus, haluaisin 
antaa kaupungille päin sitä tuoda ilmi, että kyllähän ne naiset oppii ja 
on aivan täysin mahdollista antaa sellaista opastusta ja ohjeistusta millä 
he selviää niistä peseytymistilanteista ja muusta, että se ei ole mitenkään 
toivotonta.” (Liikuntaryhmän ohjaaja)

“When (immigrant women) they are confident with activity they might be 
more confident with being together with men….or being in the poolside 
when their children are in the pool. They can go to the pool and save their 
children if something should happen. I think this confidence is very impor-
tant.” (Urheiluseuran toiminnanjohtaja)
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“What we see is that young girls can go with boys and we try to encour-
age that as well, also what we see is that when mothers go to swimming 
classes they tend to be more accepting that their daughters go together 
with boys.” (Urheiluseuran toiminnanjohtaja)

Urheiluseurojen toimintatavoista täytyy lisätä tietoa, jotta lapsia ja heidän 
vanhempiaan saataisiin mukaan toimintaan. Maahanmuuttajataustaisten van-
hempien on tiedettävä mitä liikuntatoiminnassa tapahtuu ja kuka on vastuussa 
toiminnasta. Lisäksi tukea ja neuvoa tarvitaan esimerkiksi urheiluseuran pe-
rustamisessa.

“To parents we have party to come here and look around (name of the 
sport club) so that they can trust and think this is a safe place. So they take 
round in the hall and here to check (name of the sport club) and they like it. 
We have food or coffee. We have a little…with power point to show them.” 
(Maahanmuuttajataustainen nuori ohjaaja)

”et sitä ainakin, et vanhemmat myy pullaa toisilleen kerran vuodessa tai 
parikin, ja et tota tää kaikki on hyvä tehdä silleen niinku perusteellisesti 
selväks, et miks tämmösiä edellytetään. Et eiks se riitä et mä kärrään sen 
lapseni sinne aina sillon tiistaisin kello 17.” (Rahoittaja)

 
8.2.5 Liikuntatoimintaa erikseen ja yhdessä

Jotkut maahanmuuttajat haluavat liikkua yhdessä omaan yhteisöön kuulu-
vien kanssa, vaikka liikkumiselle kantaväestön kanssa ei ole mitään heidän 
kulttuuriin liittyvää estettä. Kohtaamiset eri etnisten ryhmien välillä antavat 
mahdollisuuden kartuttaa sosiaalista pääomaa sekä omaksua yhteiskunnas-
sa tarvittavia tietoja ja taitoja. Kotoutumisprosessin alkuvaiheessa joidenkin 
maahanmuuttajien on kuitenkin helpompi mennä mukaan toimintaan, jossa 
on samaan kulttuuriryhmään kuuluvia henkilöitä. Sekä maahanmuuttajien 
omia että kantaväestön kanssa yhteisiä liikuntaryhmiä tarvitaan. Parhaimmil-
laan ne tukevat toisiaan siten, että integroituminen omaan etniseen ryhmään 
auttaa integroitumisessa ympäröivään yhteiskuntaan. 

“Even if they are together when they sit and there is a girl from the same 
country you just go and talk to her. I can see that even if they are playing 
together they find easy people from their own country.” (Maahanmuutta-
jataustainen ohjaaja)
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”Se on vähä niinku parempi ku toiset tuntee toisia ja pelaaminenkin on 
vähän helpompaa.” (Maahanmuuttajataustainen nuori nainen)

”So we come together and have something what we remember from home 
no matter where you from the world and something that without it you 
might feel homesick so it’s (cricket) like the common point.”  (Maahan-
muuttaja urheiluseuran kapteeni/valmentaja)

Erillinen maahanmuuttajien liikuntatoiminta herätti haastateltavissa monen-
laisia ajatuksia. Osa haastateltavista koki, että liikuntakenttä on vielä liian 
sulkeutunut ja sen vuoksi on ymmärrettävää, että erillistä toimintaa on muo-
dostunut. Lisäksi kotoutumisen ensiaskelia ottavalle maahanmuuttajalle osal-
listuminen liikuntatoimintaan kantaväestön kanssa voi olla liian iso muutos ja 
stressitekijä. Maahanmuuttajataustaiset nuoret naiset kertoivat haastattelussa, 
että on helpompaa ja turvallisempaa olla omassa ryhmässä saman kulttuu-
rin omaavien kanssa. Eräs maahanmuuttajataustainen nuori mies taas koki 
yhteiset ryhmät tärkeiksi, jotta maahanmuuttajataustainen tuntee olevansa 
”samanlainen kuin muut”. Hänen mukaansa liikunta ja nimenomaan jouk-
kueurheilu on oivallinen yhdistävä tekijä, sillä koko joukkue joko voittaa tai 
häviää pelin.

”On tärkeetä, että oma kulttuuri täällä, ett puhutaan omaa kieltä, kaikis-
ta tärkeintä on se että susta tuntuu että samanlainen kuin muut. Sä asut 
täällä, oot töissä, maksat verot ja myös joukkueessa oot samanlainen siis 
sä oot niinku muut, siks pitää olla toimintaa missä on suomalaisia ja maa-
hanmuuttajia yhdessä, meidän joukkueesta kaikki ne tyypit ne tuntee että 
ne samanlaisia kuin kaikki muut suomalaiset, ne on samassa joukkueessa, 
ne voittaa tai ne hävii, koko joukkue voittaa tai häviää…joukkueessa ne on 
samanlaisia osaa ne pelaa tai ei.” (Liikuntatoiminnan koordinaattori/oh-
jaaja)

Osa haastateltavista suhtautui kielteisesti lasten ja nuorten sekä aikuisten 
miesten toiminnassa erillisiin ryhmiin. Näissä kommenteissa todettiin, että 
omissa ryhmissä eristäydytään helposti eikä opita suomalaisia liikuntaken-
tän tapoja. Erään norjalaisen urheiluseuran koordinaattorin mukaan maahan-
muuttajien erillisen toiminnan tarkoitus ja tavoite ratkaisee. Hankalaksi tilan-
ne muodostuu, mikäli maahanmuuttajien perustama järjestö on sulkeutunut 
eikä halua tehdä yhteistyötä kantaväestön perustamien järjestöjen kanssa. On 
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olemassa kuitenkin maahanmuuttajien perustamia järjestöjä, joiden tavoittee-
na on kotoutuminen ja arvona avoimuus.

“We see that like South American team used to be only from Chile, today 
they also have very many from Arabic countries players so they are now 
ten different nationalities in that team, they are mixing more and more and 
taking part in the official Norwegian football league play.” (Urheiluneu-
voston edustaja)

Joillekin maahanmuuttajille siirtyminen yhteisiin ryhmiin voi tun-
tua mahdottomalta. Liikuntaa voi harrastaa omassa porukassaan kui-
tenkin kantaväestöä kohdaten. Esimerkiksi somalinaisten ryh-
mä voisi erään aikuiskouluttajan mukaan osallistua Naisten kymppi  
-tapahtumaan. Heillä olisi oma turvallinen ryhmänsä, mutta he olisivat silti 
mukana kantaväestön kanssa samassa tapahtumassa. 

”… mutta kyllä mä oon ite huomannut että tällaiset yhteiset ryhmät, ne on 
mitä parasta kotoutumiskeinoa, ett kun siellä tulee keskinäistä jutustelua ja 
tota se että ihmiset lähtee niihin yleensäkin niihin paikkoihin, on se sitten 
vaikka poweraction jossa on pakko mennä eri puolelle (kaupungin nimi), 
ett ne ei oo aina sillä omalla alueella ne myös opettaa sitä liikkumista eri 
alueita siellä (kaupungin nimi), todella.” (Liikuntatoimen edustaja)

8.3 Turvallinen liikuntakenttä

8.3.1 Selkeät pelisäännöt

Monikulttuurisen liikuntatoiminnan tulee perustua yhdenvertaisuuteen ja niin 
sanottuihin reilun pelin periaatteisiin. Yksi ehdottomasti tärkeimmistä peli-
säännöistä on ”nollatoleranssi rasismille”. Kiusaamiseen, rasismiin ja syrjin-
tään tulee puuttua välittömästi. Erään liikuntajärjestön edustajan kokemuksen 
mukaan itse rasistiset ilmaukset eivät ole pahinta, vaan se ettei asiaan puututa. 
Säännöt pitää todella muuttaa ”lihaksi”. Asioiden selvittäminen on aikuisten 
vastuulla. Käytännössä valmentaja/ohjaaja on vastuussa tällaisissa tilanteissa. 
Kaiken kaikkiaan ohjaajalta vaaditaan avoimuutta ja suvaitsevaisuutta, ja oh-
jaajalla täytyy olla valppautta ja uskallusta reagoida mahdollisiin tilanteisiin, 
joihin liittyy syrjintää ja rasismia. 
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”No ihan perussäännöt on sellaset että ei ketään lyödä, ei potkita ei mitään 
väkivaltaa. Ja sitten että ollaan suvaitsevaisia että ei mitään naljailuja, 
pientä sellasta tietenkin pilke silmäkulmassa naljailua on ku pojat on sen 
ikäsiä mutta että ei mihinkään rotujuttuihin tai tällasiin mennä ollenkaan, 
ne on kitketty kokonaan ja sitte että koitetaan olla tasapuolisia kaikissa 
asioissa että ihan simppelit säännöt.” (Liikuntaryhmän ohjaaja)

Lasten ja nuorten toiminnassa on keskeistä, että myös vanhemmat tietävät 
pelisäännöt, esimerkiksi mitä tarkoittaa reilu peli. Lapsille ja heidän vanhem-
milleen on hyvä tehdä läpinäkyviksi tietyt käyttäytymissäännöt, vaikkapa 
pelimatkoilla. Tehdään myös selväksi, että alkoholi ja tupakka eivät kuulu 
liikuntatoimintaan. Muutamien haastateltavien puheenvuoroissa mainittiin, 
että lasten ja nuorten monikulttuurisissa liikuntaryhmissä tarvitaan paljon ku-
ria ja rajanvetoja. Kaikki maahanmuuttajataustaiset lapset eivät ole tottuneet 
siihen, että ohjaajaa täytyy kuunnella ja totella.  

” Football is school for life like microsociety; we got a set of rules like in 
normal life and we have to learn to obey these rules; you have to come in 
time, you have to do things, you have to respect the others, we have still 
long way to go…” (Urheiluseuran koordinaattori)

”Se on yksi jota kannattaa ottaa huomioon varsinkin kun järjestät, mun 
mielestä ne tarvii selkeät rajat ja paljon kuria.” (Lajijärjestön edustaja)

Aikuisten miesten joukkuepeleissä täytyy vetää selkeä raja, mikä on peli-
kentällä sallittua ja mikä ei. Muutamien haastateltavien mukaan monikult-
tuurisissa ryhmissä pelaaminen on ”rajumpaa”. Maahanmuuttajat eivät ole 
tottuneet, että ohjaajalla on selkeä auktoriteettiasema. Urheiluseuran ohjaajan 
mukaan monikulttuuriselle liikuntakentälle sopii paremmin ”leppoisa” lii-
kuntatoiminta kuin ”primitiivireaktiot” pinnalle nostava toiminta.

Sääntöjen ymmärtäminen ja noudattaminen on myös turvallisuusasia. Tie-
tyissä liikuntalajeissa ja -paikoissa turvallisuuteen täytyy kiinnittää erityis-
tä huomiota, kuten uimahalleissa. Toiminnassa täytyy myös korostaa, että 
pohjoismaisissa yhteiskunnissa pyritään tulemaan paikallesovittuna aikana. 
Myöhästyminen saatetaan kokea epäkunnioittavana ja lisäksi aikaa hukataan 
odotteluun, jos kaikki eivät ole ajoissa paikalla.
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”Sitten tää turvallisuuden ja sääntöjen ymmärtäminen, se tuli jo, nimen-
omaan uinnin opetuksessa ja näissä uintivuoroissa niin niin se teettää kyl-
lä tosi paljon työtä ja aikaa.” (Kunnan liikuntatoimen edustaja)

8.3.2 Maahanmuuttajat osallisina ja roolimalleina liikuntakentällä 

Roolimallien merkitys on suuri. Maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat 
ja tuki-/vastuuhenkilöt tukevat ja opastavat uusia liikunnan harrastajia. He 
näyttävät omalla toiminnallaan mallia, miten liikuntakentän eri tilanteissa 
toimitaan. Roolimallien avulla on helpompi tavoittaa muita maahanmuutta-
jataustaisia liikunnan pariin. Lisäksi vertaisohjaaja luo parhaimmillaan ”yksi 
meistä” -tunteen, mikä luo turvallisuutta. 

Erityisen paljon roolimalleja tarvitaan kohderyhmissä, joissa liikunnan har-
rastaminen ei ole yleistä. Esimerkiksi liikunnalliset muslimiyhteisöön kuu-
luvat tytöt ja naiset voivat näyttää esimerkillään, että kulttuuriset normit, 
kuten pukeutuminen, eivät välttämättä estä liikunnan harrastamista. Eräs 
muslimitaustainen nuori naisohjaaja koki, että yhteisön vanhemmat uskalsi-
vat päästää tytöt mukaan urheiluseuran toimintaan helpommin, koska ohjaaja 
itsekin käytti huivia. Parhaassa tapauksessa tyttöjen vanhemmat kertovat lii-
kuntaharrastuksesta myös muille samaan yhteisöön kuuluville vanhemmille, 
jolloin luottamuksen tunne lisääntyy. Suuria idoleita ovat monille nuorille 
maahanmuuttajataustaiset urheilijat, jotka menestyvät lajissaan kansallisesti 
ja kansainvälisesti.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret liikuntatoiminnan ohjaajina on koettu eri-
tyisen arvokkaiksi. He tietävät parhaiten, mitä saman viiteryhmään kuuluvien 
”päässä liikkuu”, mikä auttaa toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. 
Maahanmuuttajataustaisia ”hyviä tyyppejä” tarvitaan mukaan toimintaan. 
Hyviä tyyppejä ovat henkilöt, jotka uskaltavat ottaa kontaktia ja joihin nuor-
ten on helppo samaistua. Moni maahanmuuttajataustainen osallistuja koki, 
että maahanmuuttajataustaiset ohjaajat ”ymmärtävät meitä paremmin”. Fu-
ruset Allidrett urheiluseurassa Oslossa järjestetään nuorille vapaaehtoistoi-
mintaan perehdyttävä koulutus nimeltä Alnaskolen. Koulutuksen käytyään 
nuoret pääsevät ohjaamaan urheiluseuran toimintoja. Mukana on ollut paljon 
maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka houkuttelevat mukaan omien yhteisö-
jensä jäseniä (ks. Hyvä käytäntö numero 2).
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”I’m very engaged with people as immigrant because I am myself an im-
migrant. I also know how hard it can be to include in the foreign country 
and I can feel it now.” (Maahanmuuttajataustainen ohjaaja)

”Mun mielestä on tosi hyvä, kun ne on maahanmuuttajia, ne ymmärtää 
meitä paremmin.” (Maahanmuuttataustainen tyttö 19-vuotias)

“I use this shawl and I will try get more girls down there and parents so 
they are not afraid...” (Maahanmuuttajataustainen nuori ohjaaja)

Maahanmuuttajataustaisia tarvitaan liikuntakentälle myös muihin rooleihin, 
kuten seurojen johtokuntiin, vapaaehtoisiksi ja työryhmien jäseniksi.  Maa-
hanmuuttajataustaisilla on paras tietämys ja asiantuntijuus monikulttuurisuu-
teen liittyvissä kysymyksissä.

Liikuntakentällä tarvitaan myös maahanmuuttajataustaisia liikunnan ammat-
tilaisia. Väyliä tulisi avata koulutuksen täydentämiseen pohjoismaista kou-
lutusjärjestelmää vastaavaksi, jotta liikunta-alan ammattilaisten ei tarvitse 
aloittaa koulutustaan aivan alusta. 

Vanhempia tulisi kannustaa valmentaja- ja tuomarikoulutukseen ja seurojen 
hallituksiin tekemään päätöksiä. Vanhemmat houkuttelevat läsnäolollaan 
muita maahanmuuttajataustaisia vanhempia ja lapsia. Lisäksi maahanmuut-
tajataustaisten vanhempien mukaan tuleminen urheiluseuratoimintaan saattaa 
olla merkityksellistä kotoutumisen kannalta. Vanhemmat tutustuvat norjalai-
seen kulttuuriin, oppivat urheiluseuran toimintatavat ja tutustuvat samalla 
muihin vanhempiin osallistuessaan toimintaan.

”ja sitten tää maahanmuuttajien mukaanotto jos ei oo kyse jostain maa-
hanmuuttajan seurasta, maahanmuuttajien seurasta niin heidän mukaan-
otto yleensä siihen suunnitteluun ja hallintoon.” (Rahoittaja)

“…and we need more multicultural people in the boards.” (Urheiluseuran 
koordinaattori)

 “So other things to work with is also of course to have some of the grow 
ups’ mothers and fathers getting involved perhaps as referees or mem-
ber of sport club their board so they learn how sport club in Norway 
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function because it’s very important, in every neighbourhood there is a 
club so it’s nice way to get started being newcomer in Bergen then you 
meet other parents and their children.” (Urheiluneuvoston edustaja) 

8.3.3 Lähipiirin, yhteisöjen ja kokoontumispaikkojen huomioiminen

Yhteisön ja lähipiirin hyödyntäminen on tärkeää, kun pyritään tavoittamaan 
eri kohderyhmiä. Esimerkiksi nuoret liikuntatoiminnan ohjaajat levittävät te-
hokkaimmin sanaa omassa yhteisössään. Sama logiikka toimii aikuisten maa-
hanmuuttajataustaisten miesten ja naisten kohdalla. Sana leviää tuttavapiiris-
sä ja yksi maahanmuuttaja saattaa tuoda monta perheenjäsentä ja ystäväänsä 
mukanaan. Jos asian tuo esiin yhteisössä oleva merkittävä henkilö, on paljon 
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa koko yhteisöön. Uusia asioita kertoessa 
onkin hyvä keino viedä viestiä yhteisöjen johtajien tai merkittävien henki-
löiden välityksellä. Erityisesti äitien rooli liikunnan ja terveiden elintapojen 
puolestapuhujana korostui.

“They try to recruit mothers, if they get mothers into the clubs and some 
activities swimming whatever they also bring the children and the mothers 
have lot to say in the family….” (Liikunnan keskusjärjestö)

“We have women groups….Especially mothers are cultural barriers of the 
family and they decided what happens homeside, if the mummy thinks it’s 
important to swim that what the kids do….I think the way to succeed is 
through mothers.” (Urheiluseuran toiminnanjohtaja)

 “First of all the husbands (of some immigrant women) have to trust that 
this is a decent proper swimming class not any men there and things like 
that.” (Urheiluseuran toiminnanjohtaja)

”Kesällä me mennään aika paljon jonnekin rannalle ja iskä tekee kebabit 
ja sit me ollaan pelataan siellä perheen kanssa…Mä muistan, kun me ol-
tiin pieniä ja ei osattu pelaa lentopalloa ja isä aina sanoi, että sitten kun 
sä opit niin sitten tuut pelaamaan…ehkä sekin oli syy miksi mä halusin 
hirveesti pelaamaan lentopalloa, koska meillä se on vähän niinku perhe-
peli, ett jos tulee ulkomailtakin perhe tai sukulaiset ja lapset me pelataan 
aina.” (Maahanmuuttajataustainen nuori nainen)
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Yhteisön tapaamispaikat ovat myös hyviä paikkoja tavoittaa maahanmuut-
tajia. Hyvä keino on mennä sinne missä kohderyhmä on. Hyviksi paikoiksi 
tavoittaa lapset ja nuoret olivat puistot, rannat, nuorisotalot ja sosiaalinen me-
dia kuten facebook. Helsingin NMKY on hyödyntänyt yökoripallotoiminnan 
järjestämisessä nuorten suosittuja kokoontumispaikkoja, kuten Hietaniemen 
rantaa (ks. Hyvä käytäntö numero 11). Maahanmuuttajataustaisten aikuisten 
kokoontumispaikkoja ovat muun muassa maahanmuuttajien omat yhdistyk-
set, kotouttamiseen liittyvät toimitilat ja kirkko/rukoushuone. 

”Sosiaalinen media, netti, facebook ja kaikki, meillä on oma ryhmä, aina 
kun laittaa jonkun viestiä laittaa tapahtuman ja kaikki tulee paikalle. Ne 
tietää mikä tää on….kaikki on koko ajan facebookissa. Ne saa viestin  
nopeemmin facebookissa. (Liikuntatoiminnan koordinaattori/ohjaaja)

”This social environment influences the values and norms of the target 
group, and vice versa.” (Tutkija)

Taustayhteisön luottamuksen saavuttaminen on avaintekijä. Perheen muka-
naolo, tietoisuus lasten liikuntaharrastuksesta sekä perheen kanssa yhdessä 
harrastaminen ovat myös tärkeitä lasten ja nuorten liikuntaan osallistumista 
tukeva tekijä.

Vanhempien luottamuksen voittaminen on tärkeää erityisesti tyttöjen kohdal-
la, joilla on kulttuuriin liittyviä erityisiä normeja liittyen liikuntatoimintaan. 
Vanhemmat tulisi tavoittaa mahdollisimman nopeasti lapsen tullessa mukaan 
toimintaan. Erään norjalaisen urheiluseuran toiminnanjohtajan kokemuksen 
mukaan lapset, joiden vanhemmat ovat aktiivisesti mukana liikuntatoimin-
nassa, sitoutuvat paremmin toimintaan. Muutamien haastateltavien mukaan 
myös naisten liikunnan harrastamiseen tarvitaan yhteisön suostumus. Erityi-
sesti aviomiehelle on joissakin kulttuureissa tärkeää tietää, että naisten liikun-
taryhmissä ja -tiloissa ei ole miehiä. 

”Se tärkein kun työskennellään maahanmuuttajien kanssa on vanhempien 
ja taustayhteisön luottamus. Niiden on tiedettävä mitä tapahtuu.” (Maa-
hanmuuttajajärjestön toiminnanjohtaja)
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8.4 Liikunnan välinearvon hyödyntäminen

8.4.1 Oheistoimintaa ja kokonaisvaltaista tukemista

Maahanmuuttajataustaisten osallistujien mielestä yksi merkityksellisin syy 
osallistua liikuntatoimintaan on sosiaalisuus. Sosiaalisen pääoman karttumi-
nen ja vertaistuen kokeminen ovat monelle tärkeitä syitä harrastaa liikuntaa. 

Oheistoiminta on havaittu hyväksi välineeksi vahvistaa sosiaalista yhteen-
kuuluvuutta. Oheistoiminnan tavoitteena ei ole itse liikuntatoiminta, vaan 
esimerkiksi yhteishengen kohottaminen, muihin tutustuminen sekä tietojen 
ja taitojen oppiminen muista yhteiskunnan osa-alueista. Muun muassa elo-
kuvissa käynti, yhteiset kahvihetket, kaupunkiin ja koulutusmahdollisuuksiin 
tutustuminen sekä keskustelutuokiot ovat joidenkin tahojen kokemuksen mu-
kaan oivallista oheistoimintaa. Lasten ja nuorten toiminnassa leireillä on mu-
kana paljon oheistoimintaa liikuntatoiminnan vastapainoksi. Oheistoimintaa 
voi olla esimerkiksi sosiaalinen ilta, johon jokainen perhe tuo oman kulttuu-
rin perinteistä ruokaa. Tällaiset ”ruokajuhlat” on koettu eräässä norjalaisessa 
urheiluseurassa erittäin hyväksi tavaksi tavoittaa maahanmuuttajataustaiset 
vanhemmat, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja oppia muista kulttuureista.

”Kyllä tää lauantaiaktiviteetti on tosi hyvä. Ainaskin mulla on semmonen 
kuva, että ymmärrän heitä paljon paremmin ja tunnen mitä ennen. Ennen 
mulla oli hirveen paljon enemmän stereotypioita esimerkiksi just heidän 
uskonnostaan, kun he on muslimeja suurin osa ja heidän taustasta minkä-
laista heidän kulttuuri on mistä he tullu ja sit kun pääsee kahvikupposen 
ääressä jutteleen niin se on niin erilaista kuin mitä mä oon kuvitellut esi-
merkiks, että se on ollu itelleen ainaski ihan ratkaiseva tekijä on oppinu 
tuntemaan heidät yksinkertaisesti ja tietää miten lähestyä myöski…ja nyt 
kun on tutustunu paremmin niin mä oon huomannu, että heidän on hel-
pompi luottaa ja tulla puhuun että nyt esimerkiks on paljon enemmän toi-
veita mitä haluaa tehä ja mitä ne haluaa ennen ei kukaan sanonut mitään. 
Jos kysy mielipidettä, ne vaan katto toisiaan ja se oli sitten siinä. Nyt ne 
tulee ihan ite ennen kuin ehtii kysymään.” (Urheiluseuran koordinaatto-
ri/ohjaaja)
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Liikunnan harrastamisen kautta voi kartuttaa sosiaalisen pääoman lisäksi 
muita yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja, jotka tukevat kotoutumis-
ta. Haastatteluissa nousi esiin suomen kielen ja tapakulttuurin oppiminen ja 
julkisilla liikennevälineillä kulkeminen. Esimerkiksi Kantti ry:n somalialais-
ten naisten harjoituksissa ohjaaja on jumppaamisen ohessa kertonut Suomen 
kulttuurista ja toimintavoista (ks. Hyvä käytäntö numero 14). Liikunta voi 
myös työllistää. Muutama hanke oli onnistunut työllistämään maahanmuut-
tajataustaisia henkilöitä ohjaajiksi tai tahon muihin tehtäviin (ks. Hyvä käy-
täntö numero 11).

Monet haastateltavat painottivat, että ohjaajien tulee olla roolimalleja, jotka 
erityisesti lasten ja nuorten toiminnassa tukevat kokonaisvaltaisesti heidän 
kasvuaan ja sitä kautta kotoutumistaan. Esimerkiksi Icehearts ry on lasten-
suojelujärjestö, jonka toiminnassa ryhmän ohjaaja sitoutuu tukemaan lapsen 
ja nuoren kasvua monella elämänalueella pitkällä tähtäimellä. Liikunta on 
toiminnassa keskeinen väline (ks. Hyvä käytäntö numero 12). Myös aikuisten 
toiminnassa ohjaaja voi tukea osallistujien kotoutumista. Oleellista on, että 
ohjaaja on avarakatseinen ja näkee liikunnan harrastamisen laajemmin kuin 
pelkästään liikunnallisten taitojen oppimisena. 

 
8.5 Kulttuurisensitiivinen liikuntatoiminta

8.5.1 Kohderyhmälähtöisyys

Eri kohderyhmät haluavat ja tarvitsevat erilaisia liikuntapalveluja. Kohderyh-
män sisällä on erilaisia liikkujia, joilla on yksilöllisiä tarpeita. Erään naisten 
liikuntaryhmän ohjaajan mukaan ”yleistävästä lähestymistavasta”, jonka 
mukaisesti yksilö nähdään pelkästään jonkun etnisen ryhmän edustajana, pi-
täisi päästä eroon. Usein myös maahanmuuttajataustaisella ja kantaväestöön 
kuuluvalla saattaa olla hyvin erilaisia tarpeita aikaisemman liikuntataustan ja 
erilaisen liikuntakulttuurin seurauksena.

”Mun mielestä se ei riipu kansallisuudesta tai mistä se on tullu. Pitää 
katsoa siinä ryhmässä, ketkä ovat ne henkilöt, mistä he ovat tulleet, kuka 
hän on, ett sä voit sitte kunnolla vetää sitä ryhmää. Mun mielestä se ei rii-
pu onko maahanmuuttaja vai kantasuomalainen, pitää kattoa erikseen.” 
(Maahanmuuttajaseuran valmentaja)
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Parhaiten kohderyhmä huomioidaan kuuntelemalla maahanmuuttajien omia 
ideoita ja toiveita. Liikuntaa järjestävien tahojen tulisi kysyä erityisesti maa-
hanmuuttajataustaisilta tytöiltä ja naisilta, mitä liikuntalajeja he haluaisivat 
harrastaa. Mikäli ideoita ei tule spontaanisti esille, voidaan hyödyntää asia-
kaspalautetta. Paras tilanne on jos maahanmuuttajat osallistuvat itse toimin-
nan suunnitteluun ja järjestämiseen ollen siten aktiivisesti mukana liikunta-
palvelujen kehittämisessä. Tärkeää on myös, että osallistujat itse päättävät 
ja tiedostavat mitkä ovat toiminnan tavoitteet. Liikuntaryhmien ohjaajilta 
tarvitaan joustavuutta ja kykyä kuunnella, sillä läheskään kaikki eivät halua 
harjoitella kilpaurheilumaisesti.

”To ask them instead of guessing here as Norwegians.” (Liikunnan kes-
kusjärjestö) 

”…eroaa siinä, mun täytyy aika paljon lähteä siitä heidän motiiveistaan ja 
heidän tarpeistaan, siitä mihin ne on valmiita, jos mä ajattelen vastaavan 
ikäisiä suomalaisia ja vähän vanhempiakin, niin heitä pystyy ehkä hou-
kuttelemaan johonkin toimintamuotoon ilmaisemalla sen hyödyn, mutta 
musta tuntuu näiden kanssa että heidän omat tarpeet ovat olemassa ja he 
kokee että niihin pitää ensin vastata ja sitten se aikatauluttaminen on ihan 
erilaista.” (Liikuntaryhmän ohjaaja)

Kohderyhmään kuuluvat tietävät parhaiten oman yhteisönsä tarpeet ja es-
teet. Helsingin NMKY:llä on nuorille oma parlamentti, jota kautta he voi-
vat osallistua päätöksentekoon ja olla mukana toteuttamassa tapahtumia. 
Kohderyhmän muut mieltymykset on myös hyvä huomioida. HNMKY 
on käyttänyt musiikkia sekä DJ:tä houkutellakseen nuoria yökoripallo- 
toimintaan (ks. Hyvä käytäntö numero 11).

 
8.5.2 Kulttuuristen erityispiirteiden huomioiminen

Monikulttuurisessa liikunnassa kohtaa tilanteita, jolloin totutuissa toiminta-
tavoissa täytyy joustaa. Tällöin puhutaan kulttuurisensitiivisyydestä. Tutki-
muksessa mukana olevat liikuntaa järjestävät tahot kokivat, että eniten erityi-
siä tarpeita on maahanmuuttajataustaisilla tytöillä ja naisilla (ks. luku 8.5.4). 
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”Niin silloin kun tullaan ihmisen intiimialueelle, niin muutokset on hitaat, 
ne vaatii aikaa, aina lempeä ote, ei yhtään kannata alkaa kiristämään, 
siitä ei tuu mitään. Ja asiat on kaikki opetettavissa, mutta täytyy tehdä 
tiettyjä kompromisseja, mutta täytyy olla sovittu se raja, missä mennään 
yli.” (Liikuntaryhmän ohjaaja)

Monet haastateltavat kokivat, että tietyissä asioissa on joustettava, jotta koh-
deryhmä pysyisi mukana. Naisryhmän ohjaaja koki, ettei kulttuuria voi ”sak-
silla katkaisten leikata ja muuttaa itseään suomalaiseksi”. Monissa hyvissä 
käytännöissä tietyissä säännöissä ja toimintatavoissa joustettiin ja katsottiin 
aluksi ”läpi sormien”, jolloin annettiin mahdollisuus tottua uusiin toimin-
tamalleihin vähitellen. Liikuntaa järjestävät tahot olivat ottaneet huomioon 
toiminnassaan muun muassa ruokavalioon, paastonaikoihin ja rukoilemiseen 
liittyviä asioita. 

“In every country the government requires the people from foreigners im-
migrants that they have to develop them to a new culture but they never tell 
how to try to do that I mean it’s much more important to to put things the 
right way which is a little bit what they are use to and a little bit what they 
have develop to not just to require that you have to change to this side but 
come in the middle and try to work together. You just don’t put things the 
right way when they want to and then start to requiring from them to get-
ting over you just say no no you have to come here to develop. You cannot 
push people to do something they don’t want to.” (Maahanmuuttajaseuran 
koordinaattori/ohjaaja)

“When they have their praytime they just slip away…so that’s no prob-
lem.” (Liikuntaryhmän ohjaaja)

“Just when we go to field trips we have to respect what people can eat and 
what they can’t eat. We do things we can do together. We don’t go to beef 
restaurants.” (Liikuntaryhmän ohjaaja)

“I have had classes with women in the same group some of them with 
bikinis so small you can see almost everything….and to full covering  you 
having legging and sweater underneath your swimming suit which is per-
fectly alright. At our classes everything is normal. What we try to do is to 
say is that heavy clothing is not very smart. You won’t learn to swim with 
heavy clothing…That they understand after first classes.” (Urheiluseuran 
toiminnanjohtaja)
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Moninaisuutta ja monikulttuurisuutta rikkautena olisi tärkeä korostaa. Lii-
kuntaryhmän ohjaajan kulttuurisensitiivisyydellä on merkittävä rooli. Ohjaa-
misessa voi tuoda esiin kulttuurierojen positiivisella tavalla. Kulttuuristen eri-
tyispiirteiden kuten musiikin ja tanssin hyödyntäminen liikunnanohjauksessa 
rikastaa toimintaa. Yksi naisten liikuntaryhmän ohjaajista oli huomioinut, että 
maahanmuuttajanaisille luontaista liikuntaa, kuten tanssia, on tärkeää sisäl-
lyttää liikuntatoimintaan. Hänen mukaansa muutama ryhmään kuuluva jaksoi 
tanssia huomattavasti pidemmän ajan kuin harrastaa sauvakävelyä. 

”Ei ne kulttuurissa olevat asiat muutu niin nopeesti, et ne menee varmaan 
sukupolvien aikana, mut kyl must toisaalta on aika viehättävä ajatus sekin, 
et me ei ihan kokonaan näitä erilaisist kulttuureist tulevia taottas siihen 
muottiin, mikä meillä on, vaan meki voitais ottaa sielt sitä, et säilyis vähän 
tälläne, et tehäänki tälläne muuvi.” (Liikuntatoimen edustaja)

Uskontoon liittyviä tapoja tulisi muutaman haastateltavan mu-
kaan neutraloida etenkin ryhmissä, joissa liikkuu monen uskonto-
kunnan edustajia. Tietyissä tilanteissa uskonnon ja kulttuurin erityis-
piirteet on hyvä huomioida, mikäli ne eivät riko järjestyssääntöjä ja 
eivät ole ristiriidassa liikunnan reilun pelin tavoitteiden ja ihanteiden kanssa.  

8.5.3 Vuorovaikutus ja viestintä 

Eri kulttuuritaustaisten ihmisten ryhmätoiminnassa ei aina ole yhteistä kieltä. 
Silloin täytyy hyödyntää muita vuorovaikutustapoja apuna kuten kehon kieltä 
ja kuvia. Myös tulkkeja on käytetty, mikä auttaa asioiden ymmärtämisessä. 
Tulkkia käytettäessä on todettu, että tarvitaan enemmän aikaa asioiden selvit-
tämiseen. Tulkin käyttäminen on myös kallista.

”mutta kun pystyy käyttää sitä omaa kehoo ja näyttämään on semmonen 
esimerkiksi laji niin mahdollisimman paljon vain selkeästi puhua, selko-
suomea, lyhyitä lauseita, kuvainnollistaa, näyttää.” (Liikuntatoimen edus-
taja)

”…ja tulkin käyttö on sitten avannut hirveesti mulle sitä intoa tähän…. 
myös näkemystä siihen ryhmän tarpeisiin ja hirveen tärkeää ja mielekästä 
tehdä tulkin kanssa syvällisempää työtä… heidän kanssaan.” (Liikunta-
ryhmän ohjaaja)
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Kaikki maahanmuuttajataustaiset eivät ole tottuneet formaaliin vuorovaiku-
tukseen, jossa kotiin lähetetään virallinen kirje tai tiedote esimerkiksi urheilu-
seuran talkoista. Onnistuneita kokemuksia on kasvokkain tapahtuvasta vuo-
rovaikutuksesta, jossa asia ja toimintatavat kerrotaan suoraan asianosaiselle. 
Vielä parempi on, jos tiedotustilaisuus muutetaan sosiaaliseksi tapahtumaksi 
tai juhlaksi, johon kutsutaan koko perhe (ks. myös luku 8.4.1 Oheistoimintaa 
ja kokonaisvaltaista tukemista). 

On oleellista kertoa toimintatavat ja miksi näin pitää toimia. Perustelu on tär-
keää, jotta ymmärretään taustaa tietyille toimintatavoille. Asian selittäminen 
kerran ei välttämättä riitä. Tarvitaan ehkä useita kertoja, jotta asia on ymmär-
retty. Puhuttaessa on tärkeä käyttää selkokieltä ja turhan vaikeiden termien 
käyttöä tulisi välttää.

Avoin keskustelu on tärkeää ongelmallisissa tilanteissa. Liikuntaorganisaation 
on hyvä käydä läpi jo ennalta yhteiset pelisäännöt, kun kulttuuriset käytännöt 
kohtaavat ja yhteisymmärrystä ei synny. Vaikeita tilanteita syntyy, jos työnte-
kijöillä ei ole ohjeistusta ongelmallisissa tilanteissa, ja jokainen yksilö tekee 
ratkaisuja perustuen omaan arvomaailmaan. Yhteydenpito maahanmuuttajien 
yhteisöihin on koettu hyväksi keinoksi löytää ratkaisuja vaikeissa tilanteissa. 
Muutama haastateltava kertoi, että kommunikointi maahanmuuttajataustai-
sen naisen kanssa täytyy joskus hoitaa aviomiehen kautta. 

”Mun mielestä tää kaikki vaatii hyvin avointa keskustelua, et nostetaan 
joskus se kissa pöydälle ni on ihan hyvä asia ja keskustellaan asioista 
avoimesti.” (Liikuntatoimen edustaja)

”Että jos annetaan kieltoja, että sitä sun tätä tai että heillä (liikuntaa jär-
jestävä taho) oli oikeus kieltää se rukous. Olisko se otettu vastaan…. To-
dennäkösesti ei. Mut jos sä teet sen yhteisön kanssa aina keskustelemalla, 
niin se homma muuttuu.” (Liikuntaryhmän ohjaaja) 

Kirjoitettu teksti olisi hyvä kääntää kohderyhmään kuuluvien äidinkielille. 
Djerv IF on tehnyt DVD:n urheiluseuran toimintatavoista ja käyttäytymis-
säännöistä viidellä eri kielellä. DVD:llä käydään seikkaperäisesti läpi mitä 
lapselta ja vanhemmilta odotetaan urheiluseurassa toimiessa (ks. Hyvä käy-
täntö numero 7).
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”Kuinka paljon täällä on spesifiä sanastoa, jotka meille itsestään selvät, 
mutta jotka tiputtaa ihmisen heti kärryiltä, eli mä unohdin tämän tyyppisen 
puheen kokonaan, mahdollisimman tavallista arkikieltä ja unohdin liikun-
nan kielen kokonaan ja se riittää ei ne tarvi enempää…” (Liikuntaryhmän 
ohjaaja)

”…mutta sitte se että kuinka monta kertaa pitää kertoa. Suomalaisille 
saattaa olla että riittää kun kerran vaan kertoo niin se riittää, mutta sitten 
maahanmuuttajille pitää toistaa tuhat kertaa. Et menee niinku periksi. Sen 
mä oon aktiivisesti aina sanonut, että kyllä on kerrottu, monta kertaa ja 
siitä pitää ottaa, että säännöistä vaarin näin.” (Maahanmuuttajataustai-
nen nuori nainen)

”No jos puhutaan maahanmuuttajista ja varsinkin somalialaisista niin pi-
tää henkilökohtasesti soittaa vanhemmille et pelkästään, jotkut näkee sen 
ehkä vähän epäkunnioittavasti jos menee vaan posti kotiin että tämmönen 
suullinen kulttuuri on taustalla. Jotta ihminen tuntee että se on kunnioitet-
tu ja arvostettu pitää soittaa ja se ihminen tulee paikalle. Ja me myös jär-
jestetään yhteinen ilta vanhemmille ja puhutaan mitä me halutaan tehdä 
heidän lasten kanssa ja kaikki mitä ne vaatii ja sanoo me yritetään ottaa 
huomioon.” (Maahanmuuttajajärjestön toiminnanjohtaja)

On ensiarvoisen tärkeää näyttää vuorovaikutuksessa, että kaikki ovat terve-
tulleita mukaan toimintaan. Pienillä asioilla voi olla todella paljon merkitystä. 
Maahanmuuttajataustainen henkilö voi tuntea olonsa ulkopuoliseksi, mikäli 
häneen ei oteta mitään kontaktia. Myös liikuntaorganisaatioiden visiossa ja 
sloganeissa on hyvä painottaa, että toiminta on tarkoitettu kaikille.

 
8.5.4 Tytöille ja naisille erillistä liikuntatoimintaa 

Joillekin maahanmuuttajataustaisille tytöille ja naisille on tärkeää, että liikun-
taa voi harrastaa erillisissä ryhmissä ilman miehiä. Näissä tapauksissa tila, 
johon miehillä ei ole pääsyä, on välttämätön. Yleisin tällainen liikuntapaikka 
on uimahalli. Norjalaisessa urheiluseurassa varattiin illan viimeinen vuoro 
pelkästään naisten käyttöön. Näin vältettiin kohtaamiset seuraaville vuoroille 
tulevien miesten kanssa. Monesti luullaan, että erillinen miesten ja naisten 
liikuntatoiminta kuuluu vain muslimikulttuuriin. Kuitenkin myös muissa, 
esimerkiksi eteläaasialaisissa kulttuureissa, on todella tärkeää, että naiset ja 
miehet ovat uimahalleissa eri aikoina.
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Naispuoliset ohjaajat ja valmentajat ovat edellytys osallistumiselle. Toisaalta 
liikuntataitojen karttuessa ja luottamuksen lisääntyessä toiminnasta voi tulla 
vähitellen vapaampaa, jolloin myös miehet voivat olla mukana ainakin jos-
sain määrin (ks. Hyvä käytäntö numero 13). Eräs maahanmuuttajataustainen 
nuori nainen kertoi, että ”ulkopuolisia” poikia ei saa tulla mukaan toimin-
taan, mutta ”veli” saa tulla. 

”Ohjattu liikunta on lähinnä tarkotettu tytöille kulttuurisista ja uskonnolli-
sista syistä johtuen että me ei voida esimerkiksi saada muslimityttöjä avoi-
miin paikkoihin pelaamaan. Jos näin tapahtuu, tulee heti ensimmäinen 
yhteentörmäys meidän ja vanhempien välillä, ne heti sanovat miks meidän 
tytöt yleisellä paikalla pelaavat ja esimerkiks uinti mitä mä järjestän ty-
töille niillä pitää olla niinkun sisätiloissa ja missä ne on keskenään ja pi-
tää olla naisohjaaja että lähinnä nämä asiat että aika paljon noudatetaan 
nää kulttuurierot ja sensitiiviasiat mistä joku voi olla eri mieltä ja samaan 
aikaan yritetään pitää se tasa-arvo sekä tytöille että pojille että kukaan ei 
jää ulkopuolelle.” (Maahanmuuttajajärjestön toiminnanjohtaja)

”Miehiä ei, koska sitten taas ei musliminaiset tule, jos yksikin mies tulee.” 
(Liikuntatoiminnan koordinaattori)

“In our cultures Pakistani and Indian someone says this is muslim. I said 
no no this is nothing to do with the muslim. Muslims says you have cover 
your body for the girls, Indian don’t say the same way but they don’t want 
to have boys and girls go swimming together. Why don’t you can put one 
day and say all the foreigner girls are welcome to learn swimming maybe 
parents say ok girls we drive you to swimming pool this is your day…” 
(Maahanmuuttajaseuran koordinaattori/ohjaaja)

Huivin ja hameen käyttö on oltava mahdollista, mikäli se ei aiheuta vaarati-
lanteita tai ole sääntöjen vastaista. Lastenhoidon järjestäminen saattaa myös 
olla ratkaiseva tekijä. Toiminnan järjestäminen päiväsaikaan koettiin tärkeäk-
si, kun osa lapsista oli koulussa. Norjalaisen urheiluseuran koordinaattorin 
mukaan liikuntahalleja rakennettaessa tulisi ottaa huomioon muslimitaustais-
ten tyttöjen ja naisten erityistarpeet.

”Some of the clubs arrange activities for muslim women and if they can 
swim clubs have to arrange babysitters too so the mothers can swim.” 
(Liikunnan keskusjärjestö)
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 “And the best is that you can take your kid with you…” (Maahanmuutta-
jajärjestön koordinaattori)

”…esimerkiks jos on näin uskonnollisia, niin on myös hyvä jos voi käyttää 
huivia jos niin haluaa.” (Lajiliiton edustaja)

“sille liikuntamuodolle olis tota päiväsaikaan olevaa toimintaa, jolloin 
heidän (maahanmuuttajanaisten) kouluikäiset lapset on koulussa ja sit 
olis niille pienemmille järjestetty hoito…niin siihen tarvittais se lastenhoi-
to yleensä järjestettynä siihen oheen” (Liikuntatoimen edustaja)
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9 MISTÄ ON MONIKULTTUURISEN LIIKUNNAN 
   HYVÄT KÄYTÄNNÖT TEHTY?

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää minkälaiset olosuhteet ja toimintaperi-
aatteet tukevat maahanmuuttajien osallistumista säännölliseen organisoi-
tuun liikuntatoimintaan. Aluksi selvitettiin ongelmia, joita monikulttuu-
risella liikuntakentällä on kohdattu (ks. luku 7). Sen jälkeen kartoitettiin 
hyväksi havaittuja ratkaisumalleja. Yhteensä 57 haastattelua tehtiin moni-
kulttuurisen liikunnan eri tahoille Suomessa ja Norjassa. Tulosten perus-
teella muodostettiin viisi isompaa ryhmää, jotka kuuluvat olennaisina osi-
na monikulttuuriseen liikuntatoimintaan: toiminnan vahva perusta, matala 
kynnys, turvallisuus ja luottamus, liikunnan välinearvon hyödyntäminen 
sekä kulttuurisensitiivisyys (kuvio 3). Näistä tekijöistä jotkut liittyvät toi-
minnan edellytyksiin, ja toiset taas keskittyvät suosituksenomaisiin toi-
mintatapoihin siitä, mitä käytännön järjestämisessä tulisi ottaa huomioon. 

Kuvio 3. Monikulttuurista liikuntatoimintaa tukevat olosuhteet ja 
toimintaperiaatteet.

 Monikulttuurista liikuntatoimintaa tukevat olosuhteet ja 
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Seuraavassa yhteenveto hyvien käytäntöjen taustalla olevista olosuhteista ja 
toimintaperiaatteista. 

 
VAHVA PERUSTA

→ Rahoituksen jatkuvuus

Jatkuva ja pitkäkestoinen rahoitus luo vankan perustan monikulttuurisen lii-
kunnan kehittämiselle. Tukea olisi hyvä kohdentaa mahdollisimman paljon 
itse toimintaan. Säännöllisen toiminnan ”arjen työn” tukeminen on tärkeäm-
pää kuin yksittäisten tapahtumien. Yksityiset yritykset ovat tulevaisuudessa 
yhä merkittävämpi tukitaho monikulttuuriselle liikuntatoiminnalle. 

→ Sitoutuminen inkluusion edistämiseen

Liikuntaa järjestävän tahon eri toimijoiden tulisi sitoutua yhteiseen tavoittee-
seen: inkluusion edistämiseen. Kilpailuissa menestyminen ei pitäisi olla ainoa 
ja tärkein tavoite. Kaikkien toimijoiden tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen 
monikulttuurisuudesta ja sen tuomista mahdollisuuksista sekä haasteista on 
oleellista. Avoin keskustelu ja kokemusten vaihto kehittää toimintaa ja sitout-
taa yhteiseen tavoitteiseen. Inkluusion edistämiselle on oleellista ihmisten in-
nokkuus toimia monikulttuurisen liikuntatoiminnan parissa. Vapaaehtoistyön 
koordinointiin ja vapaaehtoisten motivointiin tulee kiinnittää paljon huomio-
ta. 

→ Suvaitsevainen ja avoin asenne

Suvaitsevainen liikuntakenttä houkuttelee puoleensa. Avoin ja suvaitsevainen 
asenne on aktiivista toimintaa sen sijaan, että odotetaan ”passiivisesti paikal-
laan”. Liikuntatoiminnan ohjaajalla on suuri merkitys suvaitsevaisen ilmapii-
rin luomisessa. Asenne voidaan ilmaista myös järjestävän tahon nimessä tai 
muussa viestinnässä.

→ Verkostoituminen ja voimien yhdistäminen

Yhteistyötä tarvitaan maahanmuuttajien tavoittamiseksi ja kokonaisvaltaisen 
kotoutumisen tukemiseksi. Yhdessä tekeminen on tärkeää myös päällekkäi-
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syyksien poistamiseksi ja resurssien säästämiseksi. Avoin keskustelu ja koke-
musten vaihtaminen muiden samaan tavoitteiseen pyrkivien tahojen kanssa 
on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi yhteistyö maahanmuuttajien omien liikun-
taryhmien ja kantasuomalaisten perustamien ryhmien välillä voi helpottaa 
siirtymistä yhteiseen toimintaan. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat muun muassa 
koulut, sosiaalitoimen kotouttamispalvelut ja maahanmuuttajien omat järjes-
töt.

 
MATALA KYNNYS

→ Edullista tai maksutonta toimintaa

Monikulttuurisen liikuntatoiminnan tulisi olla edullista tai jopa maksutonta. 
Toisaalta etenkin aikuisten liikuntaryhmissä pienellä maksulla voi olla sitout-
tava vaikutus ja se voi olla jopa kunnia-asia.

→ Liikuntatoimintaa lähellä arkiympäristöä 

Liikuntatoiminta, joka järjestetään lähellä arkiympäristöä helpottaa osallistu-
mista. Jo tutuksi tulleissa paikoissa, kuten koulussa ja kotouttamistoiminnan 
tiloissa, on turvallista aloittaa liikunnan harrastaminen.

→ Hauskaa, monipuolista ja vapaamuotoista liikuntatoimintaa

Vapaamuotoisemmat toimintatavat kuten iltapäiväkerhotoiminta ja avoimet 
vuorot toimivat paremmin niille, jotka eivät halua sitoutua tiukasti liikunnan 
harrastamiseen. Maahanmuuttajan ja kenen tahansa pitäisi voida osallistua 
liikuntatoimintaan ”sellaisena kuin on”. Tasoerot ja jokaisen yksilöllinen ryt-
mi omaksua uusia tietoja ja taitoja on otettava huomioon. Parhaimmillaan 
liikuntatoiminnassa kokee osaavansa, oppivansa ja onnistuvansa, mikä on 
tärkeää etenkin kotoutumisen alkuvaiheessa.

→ Perustietojen ja taitojen lisääminen 

Jotkut maahanmuuttajat tarvitsevat perustietoa esimerkiksi terveysliikunnasta 
sekä urheiluseuran ja liikuntapaikkojen toimintatavoista. Opastusta ja tukea 
tarvitaan erityisesti uimahallien toimintatavoissa.
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→ Liikuntatoimintaa erikseen ja yhdessä

Maahanmuuttajilla tulisi olla mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa sekä yhdes-
sä kantaväestön kanssa että halutessaan omissa ryhmissään. Omilla ryhmillä 
on merkitystä erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa. On kuitenkin erittäin 
tärkeää, että erilliset ryhmät tekevät avoimesti yhteistyötä kantaväestön pe-
rustamien yhdistysten kanssa, esimerkiksi ystävyysotteluissa ja tapahtumissa. 
Osallistujilla tulisi olla mahdollisuus siirtyä ryhmästä toiseen.

 
TURVALLISUUS JA LUOTTAMUS 

→ Selkeät pelisäännöt

Selkeät pelisäännöt luovat turvallisen tunteen liikuntakentälle. Ehdottoman 
tärkeitä sääntöjä ovat nollatoleranssi rasismille ja reilu peli. Nämä on hyvä 
tehdä selväksi myös lasten vanhemmille. Sääntöjen noudattaminen on myös 
turvallisuusasia. Liikuntatoiminnan ohjaajalla on tärkeä rooli rajojen vetämi-
sessä ja turvallisen ilmapiirin luomisessa. 

→ Maahanmuuttajataustaiset osallisina ja roolimalleina

Maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat ovat tärkeitä monikulttuurisessa lii-
kuntatoiminnassa. He näyttävät omalla toiminnallaan mallia, miten eri tilan-
teissa toimitaan. Vertaisohjaajat ja roolimallit lisäävät turvallisuuden tunnet-
ta sekä itse osallistujissa että heidän lähipiirissään. Roolimalleina toimivien 
avulla on myös helpompi tavoittaa muita maahanmuuttajataustaisia liikunnan 
pariin. Maahanmuuttajataustaisia tarvitaan liikuntakentälle myös muihin roo-
leihin, kuten seurojen johtokuntiin, vapaaehtoisiksi ja työryhmien jäseniksi. 
Tarvitaan myös maahanmuuttajataustaisia liikunnan ammattilaisia.

→ Lähipiirin, yhteisöjen ja kokoontumispaikkojen huomioiminen

Sana leviää helposti maahanmuuttajien omien yhteisöjen ja kokoontumis-
paikkojen kautta. Hyviä paikkoja ja tapoja tavoittaa maahanmuuttajat ovat 
koulu, kotouttamistoiminta, maahanmuuttajien omat yhdistykset ja nuorten 
”hengailupaikat”. Lähipiirillä ja omalla yhteisöllä on merkitystä maahan-
muuttajien arjen valinnoissa. Taustayhteisön ja perheen luottamus sekä tuki 
ovat tärkeitä tekijöitä, kun maahanmuuttaja aloittaa liikunnan harrastamisen. 
Erityisesti äitien tuki lasten osallistumiseksi koettiin merkitykselliseksi.
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LIIKUNNAN VÄLINEARVON HYÖDYNTÄMINEN

→ Oheistoimintaa ja kokonaisvaltaista tukemista

Liikuntatoiminnan tärkeitä tavoitteita ovat sosiaalisuus ja uusien ihmisten 
tapaaminen. Yhteishengen kohottaminen, muihin tutustuminen sekä tietojen 
ja taitojen oppiminen muista yhteiskunnan osa-alueista voi tapahtua luonte-
vasti liikuntatoiminnan ohessa. Erillinen oheistoiminta on havaittu hyväksi 
välineeksi vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Muun muassa elokuvissa 
käynti, yhteiset kahvihetket, kaupunkiin ja koulutusmahdollisuuksiin tutustu-
minen sekä keskustelutuokiot ovat oivallista oheistoimintaa liikuntatuokioi-
den rinnalla. Liikuntatoiminnassa on tärkeää huomioida kokonaisvaltaisesti 
ihmisen kehittyminen. 

 
KULTTUURISENSITIIVISYYS

→ Kohderyhmälähtöisyys

Kohderyhmän sisällä on erilaisia liikkujia, joilla on yksilöllisiä tarpeita. Par-
haiten kohderyhmä huomioidaan kuuntelemalla maahanmuuttajien omia ide-
oita ja toiveita. Erityisesti nuorten toiminnassa on koettu toimivaksi antaa 
vastuuta heille itselleen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa, jolloin 
toiminnasta tulee ”omannäköistä”. Liikuntaryhmien ohjaajilta tarvitaan jous-
tavuutta ja kykyä antaa tilaa osallistujien omille ideoille.

→ Kulttuuristen erityispiirteiden huomioiminen

Moninaisuus ja kulttuuriset erityispiirteet rikastuttavat liikuntatoimintaa ja 
tuovat uusia virikkeitä sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle. Moni-
kulttuurisen liikunnan järjestäminen vaatii joustavaa asennetta. Joitakin maa-
hanmuuttajien erityistarpeita on otettava huomioon, jotta osallistuminen on 
mahdollista. Toiminnan ohjaajan tulee ymmärtää ja huomioida, että jotkut 
pohjoismaiset tavat ja tottumukset eivät ole luontevia ja itsestään selviä kai-
kille maahanmuuttajille. 
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→ Vuorovaikutus ja viestintä

Vuorovaikutustavat joutuvat koetukselle monikulttuurisessa liikuntatoimin-
nassa, sillä yhteinen kieli usein puuttuu. Muut vuorovaikutustavat kuten ke-
hon kieli, kuvat ja tulkki helpottavat tilanteita. Kasvokkain tapahtuva vuoro-
vaikutus on parempi tapa lähestyä maahanmuuttajaa kuin esimerkiksi kirje 
tai sähköposti. Hyviä kokemuksia on saatu siitä, kun tiedotustilaisuus on 
muutettu sosiaaliseksi tapahtumaksi tai juhlaksi, johon kutsutaan koko per-
he. Samalla voi kertoa esimerkiksi urheiluseuraan toimintaan liittyviä asioita. 
On oleellista kertoa maahanmuuttajille toimintatavat ja perustelut miksi näin 
pitää toimia. Puhuttaessa on tärkeä käyttää selkokieltä ja turhan vaikeiden 
termien käyttöä tulisi välttää.

→ Tyttöjen ja naisten erityispiirteiden huomioiminen

Joillekin maahanmuuttajataustaisille tytöille ja naisille on tärkeää, että lii-
kuntaa voi harrastaa erillisissä ryhmissä ilman miehiä. Näissä tapauksissa 
tila, johon miehillä ei ole pääsyä, on välttämätön. Yleisin tällainen liikunta-
paikka on uimahalli. Naispuoliset ohjaajat ja valmentajat ovat usein edellytys 
osallistumiselle. Huivin ja hameen käyttö on oltava mahdollista, mikäli se ei 
aiheuta vaaratilanteita tai ole sääntöjen vastaista. Toiminnan järjestäminen 
päiväsaikaan koettiin tärkeäksi, kun osa lapsista oli koulussa. Lastenhoidon 
järjestäminen saattaa myös olla mahdollistava ja jopa ratkaiseva tekijä nais-
ten osallistumisen edistämiseksi.
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10 POHDINTA

Hyvät käytännöt ovat kontekstisidonnaista ihmisten toimintaa ja vuorovaiku-
tusta, minkä vuoksi ne eivät ole sellaisenaan siirrettävissä. Hyvien käytäntö-
jen luomista voi verrata ruuan valmistamiseen. Tarvittavat ja puuttuvat aines-
osat lisätään omiin vahvuuksiin ja erityispiirteisiin. Aina luodaan omanlaista 
ja ainutlaatuista toimintaa. 

Edellä mainitut olosuhteet ja toimintaperiaatteet tukevat maahanmuuttajien 
osallistumista liikuntatoimintaan eli inkluusiota. Tärkeää on saada maahan-
muuttajat ensin mukaan madaltamalla osallistumiskynnystä. Pelkkä osallistu-
minen ei kuitenkaan vielä riitä. Liikuntatoiminnan tulisi lisätä henkilökohtaisia 
valmiuksia, kuten itseluottamusta ja sosiaalisia taitoja. Nämä mahdollistavat 
liikunnan potentiaalin integraation edistämisessä. Onnistumisen kokemukset, 
liikuntaan liittyvien tietojen ja taitojen karttuminen sekä sosiaalisen pääoman 
lisääntyminen tukevat maahanmuuttajan kotoutumisprosessia. Integraatio on 
mahdollista, kun myös kantaväestö sopeutuu uuteen tilanteeseen. On tärkeää, 
että maahanmuuttajien ei odoteta ”sulautuvan” toimintaan ilman, että ollaan 
valmiita tulemaan vastaan. Hyviin käytäntöihin kuuluvat myös kulttuurisen-
sitiivisyys, mahdollisuus harrastaa liikuntaa erillisissä ryhmissä, avoin ja su-
vaitsevainen asenne ja kohderyhmälähtöisyys. Ongelmana on kuitenkin usein 
se, että resursseja, kykyä tai halua ottaa huomioon erityistarpeita ei ole. 

Tässä tutkimuksessa erityistä tukea tarvitsevaksi ryhmäksi havaittiin tytöt ja 
naiset. Heidän tarpeistaan ja esteistään liikuntakentällä tarvitaan tarkempaa 
tietoa. Toisaalta kaikki kotoutumisprosessin alkuvaiheessa olevat maahan-
muuttajat, erityisesti ne, joilla ei ole tarpeeksi tietoa terveysliikunnasta sekä 
liikuntapaikkojen ja urheiluseurojen toimintatavoista, tarvitsevat paljon tukea 
päästääkseen mukaan liikuntatoimintaan. 

Perhe ja lähipiiri ovat tärkeä kotoutumisen ja vapaa-ajan toiminnan näyttä-
mö, joka luo edellytyksiä ja asettaa esteitä harrastamiselle. Tietoa perheen 
ja lähipiirin käsityksistä vapaa-ajasta ja sen merkityksestä kaivataan lisää. 
Tärkeää on myös huomioida, että maahanmuuttajajoukko Suomessa muun-
tuu jatkuvasti. Uudet tulokkaat ja kulttuurit lisääntyvät, minkä myötä myös 
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tarpeet muuttuvat. Tämän vuoksi tarvitaan systemaattista tutkimusta ja seu-
rantaa maahanmuuttajien liikunnan harrastamisesta ja heidän tarpeistaan lii-
kuntakentällä. 

Liikuntakulttuurin moninaistuminen tuo tullessaan uusia mahdollisuuksia ja 
haasteita. Jotta liikunnasta tulisi ”mukavuusalue” mahdollisimman monelle 
maahanmuuttajalle, tarvitaan kaikilla tasoilla olevien toimijoiden sitoutu-
mista moninaisen liikuntakulttuurin luomiseen. Ohjaajien työn tukeminen on  
ensiarvoisen tärkeää. Tarvitaan enemmän tietoa ja oivallusta siitä, että liikun-
ta voi toimia inkluusion ja integraation välineenä.
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LIITTEET

 
 
LIITE 1: Monikulttuurisen liikunnan hyviä käytäntöjä Norjassa 
ja Suomessa. 

1 Haugerud IF: Avoin halli -toimintamalli 

”Avoin halli” -toimintamallissa urheiluhalli tai liikuntatila avataan lasten ja 
nuorten vapaamuotoiseen liikuntatoimintaan viikonloppuisin. Toimintamal-
li on suosittu eri puolilla Norjaa. Norjan liikunnan keskusjärjestö NIF tuki 
vuonna 2011 428 tahoa, jotka järjestivät ”avoin halli” -toimintaa.

Urheiluseura Haugerud IF on pioneeri ”avoin halli” -toiminnassa. Urheiluseu-
ra sijaitsee alueella, jossa on jonkin verran ongelmia nuorten parissa, kuten ri-
kollisuutta ja jengitappeluita. Alueella asuu paljon maahanmuuttajataustaisia 
henkilöitä. Paikalliset poliitikot kysyivät urheiluseuran toiminnanjohtajalta 
ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Tuloksena tästä syntyi idea luoda turval-
linen ja mielekäs kokoontumispaikka nuorille viikonloppuilloiksi.

Haugerud IF urheiluhalli avataan joka lauantai klo 18–22.30 lasten ja nuorten 
käyttöön. Tarjolla on monenlaista liikuntatoimintaa kuten jalkapalloa, pingis-
tä, sählyä, curlingia, tanssia. Toiminta ei ole ohjattua vaan toiminnasta ovat 
vastuussa 15–21-vuotiaat nuoret ohjaajat, joista monet ovat maahanmuutta-
jataustaisia. Toiminta on osallistujille ilmaista eikä vaadi urheiluseuran jäse-
nyyttä. Mukana toiminnassa on jopa yhteensä 100 lasta ja nuorta. Joka lau-
antai mukana on seitsemän nuorta ohjaajaa sekä lisäksi yksi vapaaehtoinen 
vanhempi. Aikaisemmin vanhempia oli mukana 4–5, mutta toimintamallin 
vakiinnuttua yksi vanhempi on riittänyt.

Nuoret ohjaajat löydettiin kyselemällä alueen nuorilta ketkä ovat ”hyviä 
tyyppejä” ja kenellä on johtamistaitoja. Myös jengien johtajiin otettiin yh-
teyttä. Näille nuorille tarjottiin työtä ja vastuuta, josta maksetaan vähän palk-
kaa. Nuorille kerrottiin selkeät säännöt ja painotettiin, että kaiken toiminnan 
”pomo” on urheiluseuran toiminnanjohtaja. Haugerud IF saa rahoitusta Alnan 
kaupunginosalta ja Oslon urheilualueelta.
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2 Furuset Allidrett IF: Alnaskolen

Furusetin urheiluseurassa Oslossa on järjestetty vuodesta 2008 alkaen ryh-
män ohjaamiseen/johtamiseen ja vapaaehtoistyöhön valmentava koulutus 
(Alnaskolen). Koulutus on tarkoitettu 15–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat 
jo mukana tai haluaisivat olla aktiivisia oman yhteisönsä ja paikallistason 
toiminnassa. Koulutus aloitettiin, koska nuoria ja erityisesti maahanmuutta-
jataustaisia nuoria oli vaikea saada mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan, 
kansalaisvaikuttamiseen ja vapaaehtoistyöhön. Koulutus järjestetään 2–3 il-
tana kuukaudessa vähintään yhden lukuvuoden ajan. Koulutuksen osallistujat 
tavoitetaan nuorisotyöntekijöiden ja nuorten omien yhteisöjen kautta.

Nuoret saavat valita kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta vähintään yhden: 
1) politiikka ja organisaatiot Norjassa, 2) liikunta ja 3) vapaaehtoistyö ylei-
sesti. Vuonna 2011 mukana oli yli 60 nuorta. Nuoret valitaan hakemusten 
perusteella koulutusohjelmaan. Osallistuminen on maksutonta.

 Koulutusta rahoittaa Oslon kaupunki sekä valtion ja Oslon kaupungin yhteis-
projekti (Groruddalsatsingen), jonka tarkoituksena on tukea kaupunginosan 
toimintaa. Koulutusohjelmasta on vastuussa urheiluseurassa työskentelevä 
projektikoordinaattori.

Alnaskolen tekee yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: NAV (The Norwe-
gian Labour and Welfare Service), IMDI (The Directorate of Integration and 
Diversity) OXLO (Oslo Extra Large -project) sekä WIHOOD (The World is 
your neighborhood). Käytännön toteutuksesta vastaavat yhteistyökumppani-
en luennoitsijat ja kouluttajat sekä projektikoordinaattori. Esimerkiksi WI-
HOOD-kurssi motivoi nuoria ottamaan vastuuta omasta elämästään ja opettaa 
nuorille johtamistaitoja 10 viikon intensiivikurssilla. Myös Oslon urheilualue 
käy kouluttamassa nuoria liikuntaan liittyvissä asioissa.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa työkaluja yhteiskunnassa toimimiseen ja 
kansalaisvaikuttamiseen. Esimerkiksi nuoria työllistetään Furusetin urheilu-
seurassa ohjaajina, mistä he saavat pientä palkkaa. Jo kokeneemmat ohjaajat 
tukevat nuorten ohjaajien työtä ja antavat palautetta heidän toiminnastaan. 
Koulutusohjelman käyneet nuoret toimivat ohjaajina esimerkiksi koulujen 
kanssa yhteistyössä toteutettavassa iltapäiväkerhotoiminnassa ja nuorille 
suunnatussa ”avoin halli” -toiminnassa. Nuorten toivotaan olevan positiivisia 
roolimalleja omassa yhteisöissään ja houkuttelevan sitä kautta lisää lapsia ja 
nuoria urheiluseuran toimintaan. 
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3 Bergens Svømme Club

Bergenin uintiseura on vuodesta 2006 lähtien järjestänyt uinninopetusta maa-
hanmuuttajataustaisille tytöille ja naisille. Uintiseura järjestää naisten omaa 
uintitoimintaa, koska monet maahanmuuttajataustaiset naiset eivät kulttuu-
rinsa ja uskontonsa vuoksi voi osallistua sellaiseen uinninopetukseen, jossa 
on miehiä läsnä. Aluksi myös maahanmuuttajataustaisille tytöille järjestet-
tiin omia ryhmiä mutta nykyään he uivat samassa ryhmässä poikien kanssa. 
Vuosittain pidetään 27 uintikurssia, joissa käy yhteensä noin 260 osallistujaa. 
Toiminta pyritään järjestämään edulliseen hintaan ulkopuolisen rahoituksen 
turvin.

Uintiopetus toteutetaan paikallisten koulujen uimatiloissa ja kunnallisissa ui-
mahalleissa. Naisten vuorot on illan viimeisin ryhmä, jolloin varmistetaan, 
että miehiä ei ole paikalla. Opetuksessa ollaan joustavia ja uima-asuksi käy 
toimintaan soveltuva ihonmyötäinen koko vartalon peittävä uima-asu. Kom-
munikaatiossa painotetaan kehon kieltä ja esimerkkejä, kielenä käytetään 
norjaa. 

Rahoitusta naisten uinnille seura saa Bergenin kaupungilta, Norjan liikunnan 
keskusjärjestöltä NIF:ltä sekä yksityisiltä sponsoreilta. Osan kustannuksis-
ta seura kattaa itse. Naisten uinnin järjestämisessä on lisäksi ollut mukana 
useita muita tahoja. Seura saa käyttää Bergenin koulujen tiloja ilmaiseksi ja 
on tiedottanut toiminnastaan terveyskeskusten, maahanmuuttajien integraa-
tio-ohjelman, kirkkojen ja koulujen kautta. Nykyään toiminnasta ei tarvitse 
tiedottaa vaan tieto toiminnasta leviää suusta suuhun. Paikallisesta vapaaeh-
toistoiminnan keskuksesta on rekrytoitu muun muassa vapaaehtoisia tulkkeja 
ja uintiohjaajia ohjaamaan ryhmiä.

 
4 NISO: Proffen på mottaket

”Proffen på mottaket!” on urheilijoiden ammattiliiton (Norske Idrettsutoveres 
Sentralorganisasjon NISO) ja humanitäärisen järjestön (Norske Folkehjelp) 
yhteistyöprojekti. Jalkapallon pelaaminen on projektissa keskeisessä roolis-
sa. Tavoitteena on parantaa vastaanottokeskuksissa asuvien elämänlaatua ja 
purkaa ennakkoluuloja. Lisäksi projektissa pyritään pelaamisen avulla vas-
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taanottokeskusten ja paikallisyhteisöjen lähentymiseen. Yhteensä kuusi vas-
taanottokeskusta oli mukana projektissa vuonna 2011.

Projektin myötä järjestetään jalkapalloharjoituksia vastaanottokeskuksien 
asukkaille Norjassa. Lisäksi vastaanottokeskuksien pelaajat osallistuvat pro-
jektin omaan Proffen Cupiin. Tärkeässä roolissa ovat myös ystävyysottelut ja 
paikallisturnaukset, jotka pelataan muiden vastaanottokeskusten joukkueiden 
tai paikallisten urheiluseurojen kanssa. Projekti pyritään tekemään näkyväksi 
mediassa, erityisesti paikallislehdissä. 

Yhteistyö paikallisten urheilujärjestöjen, urheiluseurojen ja kunnan kanssa 
on keskeinen elementti projektissa. Urheiluseura antaa vastaanottokeskuksen 
joukkueelle harjoitusvuoron ja kunta kustantaa harjoituskentän vuokran. Li-
säksi jotkut urheiluseurat ovat ottaneet motivoituneita vastaanottokeskuksen 
pelaajia omiin joukkueisiinsa. 

Kohderyhmänä ovat yli 18-vuotiaat turvapaikanhakijat. Suurin osa pelaajista 
on 18–25-vuotiaita miehiä. Myös naiset ja vanhemmat ikäryhmät ovat ter-
vetulleita mukaan, mutta ainakaan vielä heitä ei ole saatu mukaan peliken-
tälle. Naiset ovat kuitenkin innokkaasti ottaneet osaa oheistoimintaan kuten 
ruuanlaittoon pelien yhteydessä ja keskusten ikääntyvät asukkaat ovat olleet 
mukana kannustamassa. Jo oleskeluluvan saaneet ja alle 18-vuotiaat vastaan-
ottokeskuksen asukkaat ovat myös tervetulleita joukkueeseen.

Projekti on saanut rahoitusta kolmelle vuodelle 2010–2012 (The Foundation 
of Health and Rehabilitation).  Vuosittain summa on 500 000 NOK. Lisäksi 
mediakonserni A-pressen antaa vuosittain 300 000 NOK. Vuonna 2011 UDI 
(Utlendingsdirektoratet) tuki projektia 300 000 NOK:lla. Urheiluvälineet ja 
varusteet antaa Select Sport.

 
5 Vålerenga IF: Vålerenga mot rasisme

Vålerenga on norjalainen urheiluseura, jonka yksi painopistealue on rasismin-
vastaisuus. Vuonna 1996 urheiluseura perusti asialle ohjelmakokonaisuuden 
nimeltä Vålerenga rasismia vastaan (Vålerenga mot Rasisme), joka on tunnet-
tu ympäri Norjaa. Jokainen, joka pelaa Vålerengassa, sitoutuu noudattamaan 
seuran rasisminvastaisia arvoja allekirjoittamalla ns. asennesopimuksen.
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Vålerenga järjestää muun muassa ilmaisia lapsille ja nuorille suunnattuja 
liikunnallisia kaupunkitapahtumia. Näitä ovat esimerkiksi säännölliset ka-
tujalkapalloturnaukset. Kaupunkitapahtumat ovat suosittuja erityisesti maa-
hanmuuttajataustaisten keskuudessa ja osa niistä järjestetään Oslon moni-
kulttuurisissa kaupunginosissa. Lisäksi Vålerengan oma urheiluhalli avataan 
”avoin halli” -periaatteella säännöllisin väliajoin viikonloppuiltaisin, jolloin 
kenellä tahansa lapsella tai nuorella on mahdollisuus leikin varjolla kokeilla 
eri liikuntalajeja. Liikuntatapahtumia järjestetään myös kouluilla. Seuran par-
haimmat pelaajat vierailevat kouluilla ennen tapahtumaa kertomassa seuran 
moninaisuutta edistävistä arvoista. 

 
6 Bjørndal IF

Bjørndalin urheiluseura sijaitsee Oslon esikaupunkialueella. Alueella asuu 
paljon maahanmuuttajia. Seura on jo kymmenen vuoden ajan saanut tukea 
Norjan liikunnan keskusjärjestöltä (NIF). 

Urheiluseura lainaa ilmaiseksi alueen asukkaille liikuntavälineitä. Ilmainen 
välinevuokraus on ollut suosittua erityisesti koululuokkien ja maahanmuutta-
jien keskuudessa. Seuran toiminnanjohtajan mukaan välinevuokraus on ollut 
hyvä tapa tutustuttaa maahanmuuttajat perinteisiin norjalaisiin lajeihin, joita 
varten he harvoin ostavat omia välineitä. Seuran toimisto on auki päivisin, 
jolloin välinevarastokin on auki ja käytettävissä. Joillakin kouluilla on oma 
avain, jolloin he voivat lainata välineitä myös seuran toimiston aukioloaiko-
jen ulkopuolella. Talvisin seura tarjoaa suksia ja luistimia ja kesällä käyttäjät 
voivat lainata muun muassa tennismailoja sekä jalkapalloja. Ilmainen vuok-
raus on toiminut ilman suurempia ongelmia. Urheiluseura on tunnettu toimija 
paikallisyhteisössä, ja seuran ja käyttäjien välillä vallitsee luottamus. Lisäksi 
seura järjestää avointen ovien päiviä, jolloin kuka tahansa voi tulla ilmaisek-
si kokeilemaan eri lajeja ohjaajan avustuksella. Seuran toimitilat sijaitsevat 
rauhallisella alueella, mikä lisää vanhempien turvallisuuden tunnetta lähettää 
lapsensa liikuntatoimintaan.
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7 SK Djerv

SK Djerv on Bergenissä toimiva urheiluseura. Monet urheiluseuran osallis-
tujista ovat maahanmuuttajataustaisia. Toiminnallaan seura pyrkii taistele-
maan rasismia ja kaikenlaista syrjintää vastaan niin jalkapallokentällä kuin 
sen ulkopuolellakin. SK Djerv saa rahoitusta toiminnalleen muun muassa 
Bergenin kunnalta, Norjan liikunnan keskusjärjestöltä (NIF) ja yrityssponso-
reilta. Suurin osa toiminnasta toteutetaan vapaaehtoisvoimin. 

Urheiluseurassa toimivat henkilöt huomasivat, että maahanmuuttajavan-
hemmat eivät tiedä tarpeeksi seuran toimintatavoista. Esittely-DVD tehtiin 
paikkaamaan tiedon puutetta. DVD esittelee viidellä kielellä (norja, englanti, 
bosnia, somalia, arabia) seuran toimintaperiaatteita ja vanhempien vapaaeh-
toisuutta. Se jaetaan ilmaiseksi paikallisen koulun kaikille ykkösluokkalai-
sille. Idea tälle lähestymistavalle oli tullut sosiaalitoimistosta, josta todet-
tiin, että suurimmalla osalla maahanmuuttajaperheistä on joko tietokone tai 
DVD-soitin. Esittelyssä kerrotaan, että seuramaksut ovat vapaaehtoisuuteen 
perustuvalle seuralle äärimmäisen tärkeitä, koska niillä mahdollistetaan las-
ten osallistumista, seuran hallinnointia ja toiminnan toteutusta, tapahtumien 
järjestelyä sekä varusteiden hankintaa. DVD:llä käsitellään myös lasten ja 
heidän vanhempiensa vastuuta ja oikeuksia. Vanhempia kannustetaan otta-
maan osaa toimintaan ja tukemaan lastensa harrastusta. Lapsia muistutetaan 
seuran reilun pelin arvoista ja kehotetaan toimimaan niiden mukaisesti. 

 
8 Frisklivssentralen (Groruddalen)

Groruddalenin kaupunginosassa Oslossa paikallinen hyvinvointikeskus 
järjesti raskaana oleville ja juuri synnyttäneille naisille liikuntaryhmiä.  
Terveydenhoitohenkilökunnan tehtävänä oli antaa tietoa liikuntaryhmistä 
naisten tullessa raskauteen kuuluviin tarkastuksiin. Liikuntaryhmiä järjestet-
tiin ensin terveyskeskuksessa, jonka tilat ja henkilökunta olivat jo tulleet tu-
tuiksi. Myöhemmin hyvinvointikeskus sai uudet tilat läheltä terveyskeskusta. 
Liikuntaryhmiin osallistuvista naisista noin 80 % oli maahanmuuttajataustai-
sia. Liikuntaryhmiin osallistuminen oli ilmaista.
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Liikuntaryhmiä järjestettiin sekä raskaana oleville että jo synnyttäneille nai-
sille. Lastenhoito oli järjestetty liikuntatuokion ajaksi. Liikuntatoiminta oli 
helppoa kuntojumppaa, jossa keskityttiin keskivartalon ja lantionpohjan li-
haksiston vahvistamiseen. Liikkeiden opettaminen perustui pääosin kehon-
kieleen, koska kaikki eivät ymmärrä norjaa. 

Projektia rahoitti ministeriön alainen terveyteen ja hyvinvointiin erikoistu-
nut toimielin (Helsedirektoratet). Liikuntaryhmät ovat osa tutkimusprojektia, 
joka toteutettiin Groruddalenin alueella vuonna 2010. Kohderyhmänä oli ras-
kaana olevat ja juuri synnyttäneet naiset sekä heidän lapsensa. Tutkimukseen 
osallistui 823 naista, joista 59 % oli syntynyt muualla kuin länsimaissa. 

 
9 Physioteket (Drammen): DiaHelse -projekti

Drammen on kunta Norjassa, joka sijaitsee 40 kilometriä Oslosta länteen. 
Kunnassa asuu noin 64 000 asukasta ja koko Drammenin alueella 150 000. 
Viidesosa kunnan asukkaista on maahanmuuttajia. (Drammen kommune 
2011.)

Physioteket on Drammenissa toimiva hyvinvointikeskus. Vuonna 2010 aloi-
tettiin projekti maahanmuuttajanaisille, joilla oli suuri riski sairastua diabetek-
seen. Projekti toteutettiin yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen kanssa. 
Kohderyhmä tavoitettiin terveydenhoitohenkilökunnan avulla. He suositte-
livat riskiryhmään kuuluvia maahanmuuttajataustaisia naisia osallistumaan 
projektiin, jonka käytännön toteutuksessa oli vastuussa hyvinvointikeskus 
(Physioteket). 

Liikuntaa järjestettiin pääosin ulkona. Tarkoitus oli tutustuttaa kohderyhmä 
liikkumaan ulkona kävellen, sauvakävellen ja lumikenkäillen. Lisäksi tarkoi-
tus oli näyttää naisille, että kaikkina vuodenaikoina on mahdollista harrastaa 
ulkoliikuntaa. Huomiota kiinnitettiin oikeanlaisiin varusteisiin ja jalkineisiin. 
Lisäksi pyrittiin voittamaan pelko liikkua liukkailla teillä.

Projekti kesti yhteensä 3 kuukautta. Osallistuminen maksoi 400 Norjan kruu-
nua eli noin 50 euroa. Projektin päätyttyä naisia rohkaistiin harrastamaan lii-
kuntaa omatoimisesti tai muiden tahojen ohjauksessa. Naiset saivat käyttää 
uimahallia edullisempaan hintaan kolme kuukautta projektin päättymisen jäl-
keen. Projektia rahoitti Drammenin kunta. 
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10 Easysport – Liikunnalliset iltapäiväkerhot

Easysport-iltapäiväkerhohankkeen tarkoituksena on saada alakouluikäiset 
lapset liikkumaan monipuolisesti. Toimintaidea perustuu Helsingin kaupun-
gin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2009–2012, jonka kautta 
Helsingin kaupungin liikuntavirasto on saanut tukea. Easysport-iltapäiväker-
hoja toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin liikuntaviraston, opetusvi-
raston, helsinkiläisten urheiluseurojen ja Suomen Palloliiton kanssa. Lisäksi 
tarvittaessa tehdään yhteistyötä kaupungin sosiaalitoimen kanssa niiden per-
heiden osalta, joilla on mahdollista saada toimeentulotukea lasten harrastus-
menojen kattamiseen. 

Iltapäiväkerhojen osallistujista on arviolta 40 % maahanmuuttajataustaisia. 
Urheiluseurojen ohjaajien vetämät kerhot pidetään joko aamulla tai koulun 
jälkeen. Toiminta järjestetään koulun tiloissa tai sen läheisissä liikuntapai-
koissa. Kerhot ovat osallistujille ilmaisia. Erillistä ilmoittautumista tai en-
nakkotaitoja ei tarvita, mukaan voi tulla milloin vain. Kerhoissa liikutaan 
monipuolisesti ja lajikirjo vaihtelee parkourista ja brasilian jujutsusta perin-
teisempään koripalloon ja tanssiin. Toiminnan ilmaisuus, sijainti, kellonaika, 
tutut ohjaajat sekä lajikirjo ovat madaltaneet toiminnan kynnystä. 

 
11 HNMKY: Yökoris-toiminta

Helsingin NMKY käynnisti yökoripallotoiminnan vuonna 1998. Kaupungin 
nuorisoasiainkeskus tuli mukaan yhteistyökumppaniksi vuotta myöhemmin. 
Yhteistyötä tehdään myös maahanmuuttajatyöntekijöiden, maahanmuuttaja-
järjestöjen sekä Helsingin kaupungin sosiaalitoimen kanssa.

Yökoripallotoiminnan idea on, että koripalloa pelataan yhteen koriin musii-
kin soidessa taustalla. Kohderyhmänä ovat 15 vuotta täyttäneet monikulttuu-
riset ja kantaväestöön kuuluvat nuoret. Toiminnassa painotetaan, että kaikki 
ovat tervetulleita mukaan. Toimintailtoja järjestetään säännöllisesti ja laa-
ja-alaisesti ympäri kaupunkia. Tarkoituksena on mennä sinne missä nuoret 
kokoontuvat. Suosittuja paikkoja ovat kesällä Hietaniemen ranta ja Kaisa-
niemen puisto ja talvella nuorisotalot. Toimintaa järjestetään myös muun mu-
assa Töölön kisahallissa ja NMKY:n omissa liikuntatiloissa. Yökoripallo on 
mukana myös erilaisissa nuorille suunnatuissa tapahtumissa.
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Toimintaa järjestetään pääasiassa viikonloppuiltaisin, jolloin nuoret kaipaavat 
mielekästä tekemistä. Tarkoituksena on luoda nuorille kokoontumispaikka 
ja vaihtoehtoja vapaa-aikaan. Heille tarjotaan myös yhteisö, jossa harrastaa.  
Lisäksi toiminta on tarjonnut työpaikkoja monille monikulttuurisille nuorille 
sekä myös valtaväestön edustajille. Lisärahoituksen turvin toimintaa järjes-
tetään nykyisin myös arki-iltaisin. Esimerkiksi vuoden 2011 kesäiltaisin oli 
mahdollista pelata keskiviikosta lauantaihin. Aurinkoisina päivinä osallistujia 
saattoi olla jopa yli 150 päivässä. Kaiken kaikkinaan osallistujia oli vuoden 
2011 aikana 11 000.

Nuoret tavoitetaan toimintaan parhaiten sosiaalisen median avulla. Moni 
osallistujista on liittynyt Facebook-ryhmään, jonka kautta saa tietoa toimin-
nasta. Toiminnan kehittämisessä on tärkeää nuorten toiveiden huomiointi ja 
ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kaikki ohjaajat 
ja nuoret pelaavat yhdessä. Ohjaajiksi valitaan persoonat, jotka ovat innok-
kaita ja saavat aktivoitua nuoria mukaan toimintaan. Mukana on myös maa-
hanmuuttajataustaisia ohjaajia.

Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja vuodesta 2011 lähtien toi-
minta on saanut tukea myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä (rahoitus maa-
hanmuuttajien kotoutumiseksi liikunnan avulla). Lisärahoituksen turvin 
HNMKY on pystynyt lisäämään toimintailtojen määrää.

 
12 Icehearts ry

Icehearts on pääkaupunkiseudulla toimiva ennaltaehkäisevän lastensuojelun 
malli, jossa keskitytään joukkueurheiluun. Toiminnan tavoitteena on syrjäy-
tymisen ehkäiseminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Lisäksi tavoittee-
na on antaa 6–18-vuotiailla pojille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen tuki 
sekä mahdollisuus harrastaa. Icehearts-ryhmiin valitaan erityisin perustein 
sellaisten 6-vuotiaiden poikien ydinryhmä, jotka ovat syrjäytymisvaarassa, ja 
joilla ei muuten ole mahdollisuutta harrastaa. Joukkue toimii 12 vuoden ajan 
kunnes ryhmässä olevat pojat ovat täysi-ikäisiä. Osallistujavalinnat tehdään 
yhteistyössä sosiaalitoimen, päiväkotien ja koulun henkilöstön kanssa. Ice-
hearts-toiminta saa tällä hetkellä tukea Raha-automaattiyhdistykseltä, Helsin-
gin kaupungilta, opetusvirastolta, liikuntavirastolta sekä ELY-keskukselta.
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Toiminta perustuu pitkäkestoiseen ja kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Vaikka 
ryhmän yhdessäolo keskittyy pääasiassa jokaviikkoisiin liikuntaharjoituksiin, 
tukee ryhmän ohjaaja osallistujia myös koulutyössä sekä vapaa-ajalla. Näin 
ollen ryhmän ohjaajalla on merkittävä rooli osallistujien koko elämässä. Lii-
kunnan ja yhdessäolon avulla pyritään oppimaan ryhmässä toimimisen taitoja 
sekä pitämään hauskaa. Liikuntamenestys on toissijaista: tärkeämpää on, että 
jokainen voi kokea onnistumisen tunteita ryhmässä. Huomattava osa osal-
listuvista pojista on maahanmuuttajataustaisia. Toimintaan osallistuminen on 
ilmaista.

 
13 Kuokkalan Tähti: Naisten lentopallo 

Urheiluseura Kuokkalan Tähti on perustettu vuonna 1993. Sen perustivat kol-
me maahanmuuttajataustaista miestä. Vuonna 2001 seuran toiminta laajeni 
ja mukaan tuli naisten lentopallo. Tarkoituksena oli aktivoida tyttöjä, jotka 
viettivät paljon aikaa kotona ja avata heille mahdollisuuksia toimia yhteis-
kunnassa. Monet tyttöjen veljistä olivat osallistuneet seuran painiharjoituk-
siin, jolloin seuran toiminta ja ohjaajat olivat perheille tuttuja. Monet tytöistä 
olivat muslimeja. He eivät halunneet harrastaa liikuntaa miesten kanssa tai 
miesten valmennuksessa, eivätkä niin että miehet näkivät heidän pelaavan. 

Aluksi naisvalmentaja ohjasi harjoitukset tilassa, johon ei päästetty miehiä. 
Vanhemmat päästivät näin tytöt harjoituksiin ja tytöillä itsellään oli tarpeek-
si rohkeutta osallistua. Luottamuksen kasvaessa kaksi tuttua ja luotettavaa 
miespuolista valmentajaa aloittivat joukkueen valmentajina. Toiminta tuli 
yhä avoimemmaksi, kun veljet ja muut perheenjäsenet saivat tulla mukaan 
toimintaan. Vanhemmat saivat myös tulla katsomaan treenejä ja pelejä. Lo-
pulta tytöt pelasivat paikallisia otteluita kotikaupungissaan.

Toiminta toteutettiin yhteistyössä kaupungin liikuntapalvelukeskuksen kans-
sa. Mukana oli yhteensä 35 tyttöä Iranista, Irakista, Kurdistanista, Afganis-
tanista, Somaliasta ja Brasiliasta. Mukana oli myös muutama suomalainen.  
Tytöt olivat 11–25-vuotiaita. Osallistujat maksoivat pienen osallistumismak-
sun ja loput kuluista hoiti Jyväskylän liikuntapalvelukeskus.

Vuonna 2011 lentopallo on edelleen mukana seuran toiminnassa. Mukana on 
enimmäkseen maahanmuuttajataustaisia tyttöjä ja naisia sekä heidän lähipii-
riinsä kuuluvia miehiä.
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14 Kantti ry: Soma-ryhmä

Kantti ry on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan järjestö, jossa järjestettiin vuosi-
na 2009–2011 somalialaisille naisille tarkoitettu Soma-ryhmä. Ryhmä koos-
tui 20–40 naisesta, joista suurin osa oli yli 50-vuotiaita. Ryhmä kokoontui 
kahdesti viikossa Kantti ry:n Helsingin toimitiloissa ydinkeskustassa. Maa-
nantaisin ryhmä harrasti ohjattua kuntojumppaa tunnin ajan ja torstaisin pi-
dettiin kahden tunnin keskustelutuokio, joka toteutettiin osittain yhteistyössä 
Suomen Mielenterveysseuran OVI-hankkeen kanssa. Keskustelut ohjasi Suo-
men Mielenterveysseuran työntekijä tai ryhmäliikunnan ohjaaja. Torstaisin 
jaettiin myös tietoa suomalaisesta kulttuurista ja historiasta filmien avulla 
sekä ympäristötietoutta opasmateriaalin avulla. Myös satunnaiset tutustumis-
käynnit esimerkiksi SOS-kriisikeskukseen, yhteiset kahvi- ja teehetket sekä 
ruuanlaitto olivat myös tärkeä osa ryhmän toimintaa. Rahoituksesta vasta-
sivat Helsingin kaupunki (Koto-projekti) ja Raha-automaattiyhdistys (Tuki 
toimii -mielenterveysprojekti).

Hanke keskittyi pääasiallisesti psykososiaaliseen tukeen liikunnallisen toi-
minnan, tiedon jakamisen, vertaistuen ja palveluohjauksen kautta. Hanke läh-
ti tarpeesta saada jopa 15 vuotta Suomessa asuneille kielitaidottomille ja lii-
kunnallisesti passiivisille somalialaistaustaisille naisille oma ryhmä, jossa he 
voisivat kokea liikunnan iloa ja tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan. Aloite 
tuli naisilta itseltään.

Ryhmän toimintaa toteutettiin naisten omilla ehdoilla. Toimintaan haettiin 
ideoita somalialaisesta kulttuurista ja toiminnan puitteet järjestettiin niin, että 
naisten oli mahdollista osallistua. Heidän annettiin esimerkiksi pitää omaan 
uskontoonsa kuuluvat rukoushetket myös toiminnan aikana. Naisten osallis-
tumiskuluihin sekä joukkoliikennekuluihin saatiin tukea sosiaalitoimelta. 

Osa Soma-naisista osallistui Kisakallion urheiluopiston vertaisohjaajakou-
lutukseen (ks. Hyvä käytäntö 17). Koulutuksen innoittama naiset perustivat 
oman liikunnallisen ryhmänsä, joka jatkoi toimintaansa hankkeen päätyttyä. 
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15 Turun liikuntapalvelukeskus

Turun liikuntapalvelukeskus järjestää monipuolista maahanmuuttajille tar-
koitettua ohjattua liikuntaa. Ryhmät ovat maksuttomia alle kolme vuotta 
Suomessa asuville, kototoiminnan piirissä oleville henkilöille. Liikuntapal-
velukeskuksen muun kurssitarjonnan he saavat puoleen hintaan. Liikuntatoi-
mintaa järjestetään niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin. Tytöille ja nai-
sille on omia jumpan, uinnin ja kuntosaliharjoittelun erillisryhmiä. Miehille 
on oma futsal-kerho sekä uintivuoro.

Ohjattujen ryhmien lisäksi liikuntapalvelukeskus järjestää kertaluontoisia 
tapahtumia, kuten monikulttuurisia jalkapalloturnauksia, luontoretkiä ja pe-
rehdytystä eri liikuntalajeihin. Maahanmuuttajille kohdennetussa liikunta-
toiminnassa on huomioitu erilaiset kulttuurit ja uskonnot ja niissä puhutaan 
selkosuomea sekä tarpeen mukaan englantia. Maahanmuuttajat ovat tervetul-
leita myös liikuntatoimen muuhun toimintaan.

Turun liikuntatoimi tekee tiivistä yhteistyötä muiden kaupungin hallinto-
kuntien, koulujen ja yhdistysten kanssa maahanmuuttajien tavoittamiseksi ja 
kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukemiseksi. Liikunta on sisällytetty osaksi 
kotouttamistoimintaa, jolloin ryhmä on turvallinen ja heidän on helppo siirtyä 
yhdessä liikuntapaikalle. Liikuntapalvelukeskuksen internetsivuilla on tiivis-
tä tietoa maahanmuuttajien liikunnasta sekä ryhmien kokoontumisajoista ja 
-paikoista. Lisäksi liikuntapalvelukeskus on tehnyt maahanmuuttajille tarkoi-
tetun esitteen, jossa kerrotaan Turun liikuntamahdollisuuksista ja liikkumisen 
tärkeydestä yleisesti. Liikuntatoimi viestii avoimesti, että maahanmuuttajat 
ovat tervetulleita toimintaan.

 
16 Walter ry

Walter ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää suvaitsevaisuutta Suomessa, 
erityisesti lasten ja nuorten parissa. Walter pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan 
ihmisten arvomaailmaan: edistämään muiden kunnioittamista, ymmärtämis-
tä, välittämistä ja vastuun ottamista. Walter järjestää erimittaisia koulutyöpa-
joja, iltapäiväkerhoja ja tapahtumia, joissa liikunta on keskeisessä roolissa. 
Vuonna 2011 Walter ry tavoitti suvaitsevaisuusluennoillaan yli 4000 lasta ja 
nuorta. 
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Koulujen suvaitsevaisuusluennoilla käytetään esimerkkinä urheilun moni-
kulttuurista luonnetta ja keskustellaan muun muassa arvoista, suvaitsevaisuu-
desta, rasismista sekä identiteetistä. Luentoja vetävät monikulttuurisen taus-
tan omaavat suomalaiset urheilijat, jotka käsittelevät teemoja omakohtaisten 
kokemusten kautta. Luennot myös pyrkivät antamaan kouluhenkilökunnalle 
työkaluja, joiden avulla he voivat jatkaa teemojen työstämistä omassa ope-
tuksessaan. Walter ry räätälöi kouluvierailunsa tarvittaessa koulun tarpeisiin 
sopivaksi tekemällä esimerkiksi erityisluokkavierailuja.

 
17 Kisakallion urheiluopisto: Maahanmuuttajanaisten vertaisoh-
jaajakoulutus

Maahanmuuttajanaisille vuosina 2010–2011 järjestetyn pilottivertaisohjaaja-
koulutuksen tavoitteena oli tukea osallistujia toimimaan liikunnan vertaisoh-
jaajina omissa yhteisöissään, yhdistyksissä tai lähipiirissä. Projektin käytän-
nön toteutuksesta vastasi Urheiluopisto Kisakeskus ja rahoitus (10 000 euroa) 
saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Projektin kumppanit sosiaali- ja ter-
veysjärjestö Kantti ry, sosiaaliasema Kontulan lähiasema sekä monikulttuu-
rinen liikuntaliitto FIMU olivat vastuussa markkinoinnista ja osallistujien 
löytämisestä. Koulutukseen osallistui 12 eri-ikäistä somalialaista, venäläistä, 
irakilaista ja kurdinaista. 

Koulutuksen kautta pyrittiin antamaan osallistujanaisille valmius yksittäisten 
liikuntatuokioiden ohjaamiseen sekä liikunnan terveysvaikutteiden opettami-
seen vertaisryhmissä. Pyrkimys oli edistää maahanmuuttajanaisten ja -perhei-
den tietoisuutta liikunnasta, terveistä elämäntavoista ja terveysongelmista. 

Suurimmalla osalla osallistujista oli vähäiset tiedot suomalaisesta liikunta-
kulttuurista ja vain vähän tai ei lainkaan omakohtaista liikuntakokemusta. 
Monet olivat luku- ja kirjoitustaidottomia ja suomenkielen taidot olivat osalla 
vähäisiä. Opetusmenetelmänä käytettiin kokemuksellista oppimista ja naisten 
lähtökulttuurien perinteitä, esimerkiksi tanssia, sisällytettiin koulutukseen

Opetuksessa tavoiteltiin ennen kaikkea jokaisen osallistujan ”minän” kasvua. 
Lisäksi opetuskielenä käytettiin tavallisia, helppoja ilmaisuja ja selkosuomea 
vaikeiden liikuntatermien sijaan. Ryhmätöissä varmistettiin, että jokaisessa 
ryhmässä oli ainakin yksi hieman paremmin suomea puhuva. 
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Itse opetus järjestettiin kolmena viikonloppuna syksyn 2010 ja talven 2011 
aikana niin, että osallistujat saivat tutustua niin kesä- kuin talvilajeihinkin. 
Jokaisen opetusviikonlopun jälkeen osallistujat saivat käytännöllisiä etäteh-
täviä, esimerkiksi viedä oma ryhmä tai kaverit kävelylle. Etätehtävien tar-
koituksena oli antaa vertaisohjaajaopiskelijoille sellaisia työkaluja, joita voi 
käyttää ryhmänohjauksessa. Osa osallistujista sai sosiaalivirastosta tukea 
koulutuspaikalle kulkemiseen. Koulutusviikonloput oli järjestetty naisten tar-
peita kunnioittaen esimerkiksi niin, että muslimiosallistujien oli mahdollista 
pitää rukoustaukoja. Koulutuksen jälkeen somalialaisosallistujat innostuivat 
perustamaan oman säännöllisesti kokoontuvan naisten liikuntaryhmän. Osa 
osallistujista lisäksi siirtyi jatkokoulutukseen.

 
18 Kanava nuoriso ry

Kanava nuoriso ry on vuonna 1995 perustettu nuorisojärjestö, jonka toimin-
nan tavoitteena on lasten ja nuorten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tuke-
minen. Toimintaa kohdennetaan erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuo-
rille ja suurin osa järjestön jäsenistä ja osallistujista on somalialaistaustaisia. 
Huomattava osa henkilökunnasta on somaliankielisiä. Toimintaa järjestetään 
maahanmuuttajataustaisten osallistujien taustakulttuuria ja uskontoa kunni-
oittaen.

Iso osa Kanava nuorison toiminnasta keskittyy liikuntaan kuten jalkapal-
loon ja uintiin. Vaikka toimintaa järjestetään ennen kaikkea maahanmuut-
tajataustaisille, järjestö ei halua että osallistujat jäävät pelkästään omankie-
lisiin ryhmiin. Sen sijaan Kanava tukee maahanmuuttajataustaisia lapsia ja  
nuoria siirtymään kantasuomalaisiin urheiluseuroihin. Järjestön henkilökunta 
ja vapaaehtoiset tukevat halukkaiden ja lahjakkaiden nuorten pelaajien siir-
toja ottamalla selvää harrastusmahdollisuuksista, kertomalla nuorille muiden 
seurojen toiminnasta, viemällä nuoret uuden seuran harjoituksiin sekä infor-
moimalla vanhempia kantasuomalaisen seuran käytännöistä. Lisäksi yhdis-
tyksen toiminta mahdollistaa vuorovaikutuksen maahanmuuttajataustaisten 
ja kantasuomalaisten nuorien välillä järjestämällä erilaisia monikulttuurisia 
tapahtumia ja turnauksia urheiluseurojen ja muiden järjestöjen kanssa.
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