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Jalkapallo on yksi maailman puhutu-
immista kielistä. Se yhdistää kansoja 
ja kulttuureja ainutlaatuisella tavalla. 
Jalkapallo voi olla uudessa, vieraassa ja 
pelottavassakin ympäristössä ihmiselle 
se ainut turvalliseksi koettu asia, jon-
ka avulla tutustuminen ja integroi-
tuminen uuteen ja tuntemattomaan 
ympäristöön voi alkaa. 

Kotouttamisen edistäminen seura-
toiminnassa -hanke (KES-hanke) on 
yksi esimerkki Suomen Palloliitossa 
ja suomalaisissa jalkapalloseuroissa 
tehdystä kotouttamistyöstä. 
Palloliiton toiminta perustuu 
yhdenvertaisuuteen. Ajatukseen siitä, 
että kaikilla on mahdollisuus olla 

osa jalkapalloperhettä sukupuoleen, 
etnisyyteen, uskontoon, kotimaahan 
tai muuhun taustaan katsomatta. 
Jokainen on tervetullut kentälle ja 
osaksi jalkapalloyhteisöä. Pelkkä 
hyväksyminen ei kuitenkaan riitä. 
On tehtävä aktiivisia toimenpiteitä 
sosiaalisen inkluusion edistämiseksi. 
Meillä jalkapalloihmisillä on 
velvollisuus ja vastuu toimia aktiivisena 
esimerkkinä urheiluyhteisölle ja 
yhteiskunnalle laajemminkin. 

KES-hankkeen avulla saavutetut 
tulokset ja kokemukset kertovat 
jalkapallon avulla tehtävän kotoutta-
mistyön tarpeellisuudesta. Seuroissa 
ymmärretään, kuinka tärkeää on saa-

da paikalliset maahanmuuttajayhteisöt 
sitoutumaan seuratoimintaan, millaista 
rikkautta kulttuurien kohtaaminen ja 
yhdistyminen tuottaa, puhumattakaan 
toiminnan merkityksellisyydestä 
yksilöiden osallisuuden kokemuksen 
kannalta. Palloliitto tukee ja auttaa 
jäsenseurojaan toiminnan edistämi-
sessä, mutta merkittävin työ tapahtuu 
seurojen toimesta paikallisesti kentillä 
ja niiden laidoilla.

Suomalainen jalkapallo on monilla 
mittareilla mitattuna kovassa nost-
eessa. Lajin kotouttavalla vaikutuksel-
la on ollut oma roolinsa suomalaisen 
jalkapalloperheen kasvussa ja kehi-
tyksessä. Monikulttuurisuuden arvo 
näkyy päivittäin seurojen arjessa, ja 
maahanmuuttajataustaisista perheistä 
tulevat pelaajat kantavat ylpeydellä 
Suomi-paitaa miesten, naisten, poikien 
ja tyttöjen maajoukkueissa.

Palloliiton ja seurojen yhteistyössä 
toteuttama monikulttuurinen kehi- 
tystyö tuottaa hyvinvointia, kokemuk-
sia ja merkityksellisyyttä lajille, maa-
hanmuuttajaperheille ja seuratoimi-
joille. Suomalaisella jalkapallolla on 
ainutlaatuinen yhteiskunnallinen rooli 
kotouttajana. Seuroissa ja Palloliitossa 
jatketaan työskentelyä yhdenvertai-
suuden toteutumisen puolesta. Sen 
työn edistämisessä meillä jokaisella on 
velvollisuus toimia sen puolesta, että 
kohtaamme toisemme kunnioittavas-
ti ja arvostaen niin kentällä kuin sen 
laidalla.Jalkapallo on tärkeä kotouttaja

Ari Lahti

Puheenjohtaja 
Suomen Palloliitto
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Urheilu ja osallisuus – mikä mahtava 
keino olla osana jotain merkityksellis-
tä. Osallisuus on yksinkertaisesti tunne 
siitä, että kuulun johonkin yhteisöön. 
Tässä on suomalaisen seuratoiminnan 
suurin mahdollisuus ja vahvuus. 

Seuratoiminta voi parhaimmillaan tar-
jota osallisuuden tunteen esimerkiksi 
ulkopaikkakuntalaisille, jotka muut-
tavat uudelle paikkakunnalle työn 
perässä tai maahanmuuttajille, jotka 
muuttavat uuteen maahan. Sosiaali-
nen integraatio on ihmisen selviyty-
misen kannalta yksi tärkeimpiä asioita. 
Viimeistään nyt koronan aiheuttaman 
eristäytymisen vaikutukset osoittavat 
ja saavat meidät tuntemaan kuinka 

paljon tarvitsemme toisiamme. Tarvit-
semme ihmiskontakteja ja yhteisöjä 
mihin kuulua. 

Jalkapallo on globaali kuningaslaji ja 
harrastusmäärissään ylivertainen. Jal-
kapallo liikuttaa Suomessa säännölli-
sesti noin 500 000 ihmistä. Jalkapallo 
on myös Suomessa uusien maahan 
tulleiden ihmisten parissa suosituin 
urheilumuoto.  Maahanmuuttajien 
kannalta parhaita kotouttamisen insti-
tuutioita ovat lapsille ja nuorille kou-
lut sekä aikuisille usein työpaikka. Va-
paa-ajan harrastukset tukevat myös 
tehokkaasti kotouttamisprosessia ja 
tässä ovat toimineet erinomaisesti jo 
pitkään suomalaiset jalkapalloseurat. 

Kotouttamistyön mahdollisuudet ja 
haasteet ymmärretään jalkapalloseu-
roissa erittäin hyvin. Motivaatio ja 
syy kotouttamistyölle on useimmiten 
seuroissa harrastusmahdollisuuden 
tarjoaminen seuran toimialueen kaikil-
le lapsille ja nuorille, taustoihin katso-
matta. 

Kotouttamisen edistämishanke, eli 
KES-projekti, on ollut erinomainen 
esimerkki siitä, miten kotouttamisen 
vaikuttavuutta saadaan lisättyä koh-
dennetulla tuella jalkapalloseuroille. 
KES-projektin avulla jalkapalloseurat 
ovat voineet jakaa kokemuksia kotout-
tamistyön toimivista työtavoista, pal-
kata kulttuuritulkkeja helpottamaan 
käytännön arkea ruohonjuuritasolla ja 
järjestää matalan kynnyksen toiminto-
ja. Projektin avulla on myös luotu maa-
hanmuuttajille suunnattu seuratoimin-
taopas viidellä eri kielellä. Nämä ovat 
kaikki kohdennettuja tukitoimia jo 
olemassa olevaan kotouttamistyöhön. 
Projektin päätavoitteena oli tehostaa 
sekä helpottaa tätä työtä seuroissa.

Suomen Palloliiton slogan ”Jalkapalloa 
jokaiselle” kuvastaa niitä arvoja, minkä 
puolesta löydän aina itse motivaation 
työlleni. Jalkapallo on eri kulttuurien 
välinen globaali yhteisö, joka toimii 
kulttuurillisen vuorovaikutuksen sil-
lanrakentajana satojen miljoonien ih-
misten välillä. Olen ollut Suomen Pal-
loliiton palveluksessa vuodesta 2006, 
eli kohta jo 14 vuotta. Koen itseni erit-
täin etuoikeutetuksi tästä matkasta ja 
siitä, että saan edelleen olla mukana 
kehittämässä suomalaista jalkapallo-
seuratoimintaa.

Jalkapalloa jokaiselle

Maurizio Pratesi

Monikulttuurisuuden asiantuntija 
Suomen Palloliitto



Monikulttuurisen jalkapallo- 
yhteisön puolesta vuodesta 2007
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Suomen Palloliitto on toiminut moni-
kulttuurisuuden suunnannäyttäjänä 
suomalaisessa urheiluyhteisössä vuo-
desta 2007.

Vuosina 2007–2009 toteutettu yh-
denvertaisuuskampanja Rasisti on 
reppana oli aiheen edelläkävijä mo-
nella tapaa. Runsaasti mediassakin nä-
kyvyyttä saaneen kampanjan tavoite 
oli uskaltaa myöntää, että rasismia on 
myös Suomen kentillä, vaikeasta ai-
heesta ei vaieta, jokaisen velvollisuus 
on puuttua rasistiseen käytökseen ja 
rasismi halutaan kitkeä suomalaisesta 
jalkapalloyhteisöstä. Hankkeessa kes-
kityttiin käytännön toimiin ja erityises-
ti juurruttamaan käytännön toimen-
piteitä Palloliiton olemassa olevaan 
toimintaan – ei ulkokohtaisiin projek-
teihin.

Walter ry on Suomessa toimiva yh-
distys, jonka tarkoituksena on edistää 
kulttuurien välistä vuorovaikutusta eri-
tyisesti lasten ja nuorten parissa. Wal-
ter pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan 
ihmisten arvomaailmaan: edistämään 
muiden kunnioittamista, ymmärtämis-
tä, välittämistä ja vastuun ottamista. 
Walter ry on tunnettu ja arvostettu 
asiantuntijataho suomalaisessa kou-
lumaailmassa. Vuonna 2012 Palloliit-
to ja Walter ry käynnistivät rasismin 
vastaisen pitkäjänteisen yhteistyön.  

Yhteistyön avulla Maurizio Pratesi on 
toiminut Suomen Palloliiton monikult-
tuurisuuden asiantuntijana (Diversity 
Manager) jo vuodesta 2007.   

Suomen Palloliitto toteutti UEFA:n 
Captains of Change –projektin Rais-
ing Awareness and Understanding of 
Diversity -ohjelman. Projektin avulla 
luotiin Opetus- ja kulttuuriministeriön 
lajiliitoilta edellyttämä yhdenvertai-
suussuunnitelma. Projekti alkoi joulu-
kuussa 2015 ja itse yhdenvertaisuus-
suunnitelma valmistui elokuussa 2016.

Palloliiton rasismin vastainen ja mo-
nikulttuuristyö seuraa UEFA:n käyt-
tämää rakennetta: 1. Koulutus 2. En-
naltaehkäisy 3. Säännöt/Mittarit.  The 
Captains of Change -projekti on ollut 
pohjana jatkuville kehitystoimille Pal-
loliiton toiminnoissa.

MONIKULTTUURISTYÖN RAKENNE

Koulutus Ennaltaehkäisy Säännöt / Mittarit

Erotuomarikoulutus

(Uusimaa, Turku ja 
Tampere. Vuosittain 
noin 500 erotuoma-
ria)

Otteludelegaatit

Kotouttamisen edis-
täminen seuratoimin-
nassa -hanke vuosille 
2018–2020

Kulttuuritulkkitoi-
minta ja osallisuus, 
edistäminen, kynnyk-
settömät toiminnot

Kampanja/seuravi-
deo workshopit

Fare Action week 
UEFA (syyskuu)

Tilastointi rasismita-
pauksista, liitto, alue

Rasismitapauksien 
tuki kurinpidon käsit-
telijöille jatkuvaa

Valmentajakoulutus

 C+, UEFA A-B,  
UEFA Pro

Sosiaaliseen ink-
luusioon tähtäävien 
toimintamallien tuki 
seuroille jatkuvaa

Seurajohtajille Seu-
ratoimijan tutkinto 
(SPL1 ja SPL2)



Kotouttamisen edistäminen 
seuratoiminnassa -hanke (KES)
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Palloliitto käynnisti Kotouttamisen 
edistäminen seuratoiminnassa -hank-
keen vuoden 2019 alussa yhteistyössä 
Walter ry:n ja Opetushallituksen kans-
sa. Puolitoistavuotisen seurakehitys-
hankkeen tavoitteena oli edesauttaa 
maahanmuuttajien kotoutumista ja 
osallistaa heitä seuratoimintaan en-
tistä vahvemmin. Hankkeen ansiosta 
valmistuu myös monikulttuurista osaa-
mista tukeva seuratoimintaopas.

Hankkeeseen mukaan valitut 14 seu-
raa kertovat tässä raportissa oman 
seuransa hankkeesta, sen tavoitteista, 
onnistumisista ja haasteista. 

Konkreettisia hanketoimenpiteitä seu-
roissa ovat olleet esimerkiksi maahan-
muuttajataustaisten nuorten ja aikuis-
ten kerho- ja joukkuetoiminta sekä 
kulttuuritulkkitoiminta.

Kulttuuritulkkitoiminta on helpotta-
nut monessa seurassa sekä joukkuei-
den että perheiden arkea. Toiminnan 
tavoitteena on ollut lisätä sekä seu-
rojen että monikulttuurisen taustan 
omaavien perheiden osaamista seura-
toiminnasta. Näin on ennaltaehkäisty 
kulttuurieroista tai tiedon ja osaami-
sen puutteesta johtuvaa syrjäytymistä 
suomalaisesta seuratoiminnasta.

Seurat ovat myös perustaneet tukira-
hastoja, jotta harrastaminen olisi mah-

dollista myös heikommassa taloudelli-
sessa asemassa oleville. 

Hanke toi esiin myös selviä haasteita 
kuten maahanmuuttajataustaisten tyt-
töjen ja naisten saaminen seuratoimin-
taan sekä pelaajien perheiden tavoit-
taminen esimerkiksi kielimuurin takia. 
Hankkeen ja seurojen yhteistyöllä on 
saatu kerättyä konkreettista dataa ja 
kokemuksia toiminnan ja työkalujen 
kehittämiseksi.

Hankeseurat ovat lyhyessä ajassa saa-
neet toiminnastaan rohkaisevia tulok-
sia, mikä osaltaan kertoo hankkeen 
tärkeydestä ja merkityksestä. Saatujen 
tulosten kautta yhä useampi seura voi 
hyödyntää kokemuksia arkityössään. 
Etenemme kohti entistä monikulttuu-
risempaa suomalaista jalkapalloyhtei-
söä.

HANKKEESEEN OSALLISTUNEET SEURAT

Esbo Bollklubb Espoon
Palloseura 

Etelä-Espoon 
Pallo 

FC Inter Turku

FC Kontu Ilves Korson
Palloseura

Kuopion
Palloseura

Musan Salama Tervarit Tikkurilan
Palloseura

Turun
Nappulaliiga

Vaasan
Palloseura

Vantaan
Jalkapalloseura



Vuonna 1940 perustettu EBK pon-
nistaa Keski-Espoosta, jossa maahan-
muuttajien osuus väestöstä on merkit-
tävä. Siksi onkin loogista, että seura on 
tehnyt kotouttamiseen liittyvää työtä 
aiemminkin, muun muassa yhteistyös-
sä Espoon kaupungin kanssa. Aiem-
man toiminnan yhteydessä on toistu-
vasti törmätty siihen ongelmaan, ettei 
niihin saada riittävästi osallistujia.

Juuri haasteet osallistujamäärien kans-
sa saivatkin EBK:n lähtemään mukaan 
kotouttamishankkeeseen, sillä seuras-
sa koetaan alueen maahanmuuttaja-
väestö valtavana voimavarana seuran 
toiminnalle. Toisaalta vaakakupissa 

painoi myös vastuuntunto siitä, että 
seuran pitäisi liikuttaa koko alueen 
väestöä ja saada myös maahanmuut-
tajataustaiset nuoret ja lapset osallis-
tumaan seuran toimintaa.

EBK:n kärkitavoitteena kotouttamis-
hankkeeseen lähdettäessä oli se, että 
maahanmuuttajataustaisten Keski-Es-
poossa asuvien henkilöiden kynnystä 
osallistua seuran toimintaan saatai-
siin madallettua. Tähän pyrittiin muun 
muassa avoimesti seurattavien, sho-
wroom-periaatetta noudattavien har-
joitusten avulla. Tällä pyrittiin siihen, 
ettei seuran toiminnasta kertominen 
jää vain puheen tasolle, vaan seura 

ja sen toiminta tulee konkreettisesti 
osaksi maahanmuuttajayhteisön arkea. 

Suurimmaksi onnistumiseksi hank-
keen osalta EBK:ssa koetaan seuran 
profiilin ja imagon vahvistaminen maa-
hanmuuttajien seurana. Tämä näkyy 
konkreettisesti siinä, että maahan-
muuttajataustaiset vanhemmat tuo-
vat varsinkin nuoremmissa ikäluokissa 
lapsiaan mukaan harrastustoimintaan 
huomattavasti aiempaa aktiivisemmin.

Merkittävä rooli hankkeen onnistumi-
sessa oli myös EBK:n miesten edustus-
joukkueella. Kaudelle 2019 joukkueen 
päävalmentajaksi valittiin maahan-
muuttajataustainen Xhevdet Gela ja 
hänen avukseen akatemiakoordinaat-
toriksi valittiin EBK:ssa pelaava Arber 
Istrefi. Samalla maahanmuuttajataus-
taisten pelaajien määrä edustusjouk-
kueessa kasvoi. Joukkueen kausi päät-
tyi nousuun ylemmälle sarjatasolle.

Edustusjoukkueen saavuttama menes-
tys sekä muutos joukkueen profiilissa 
vahvistivat alueen maahanmuuttaja-
yhteisössä näkemystä siitä, että EBK 
on hyvä seura alueen maahanmuutta-
jataustaisille lapsille harrastaa jalkapal-
loa.

Tulevalla kaudella edustusjoukkueen 
kaltainen profiili tulee näkymään myös 
juniorijoukkueissa, sillä esimerkiksi 
P07-joukkueen koko valmennustiimi 
on maahanmuuttajataustainen. Lisäksi 
useissa haasteryhmissä valmentajana 
tulee toimimaan maahanmuuttaja-
taustainen valmentaja, joka tulee ve-
tämään myös iltapäiväkerhoja alueen 
kouluissa.

EBK on vahvistanut profiiliaan 
maahanmuuttajien seurana

ESBO BOLLKLUBB

• Paikkakunta: Espoo
• Perustettu: 1940
• Pelaajamäärä: 910
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Espoon Palloseura on pyrkinyt läpi 
historiansa luomaan seuraan ilmapii-
rin, johon kaikki kokevat olevansa ter-
vetulleita. Kotouttamistoimintaankin 
seura on osallistunut aiemmin, muun 
muassa Espoon kaupungin kanssa teh-
dyn liikuttamishankkeen kautta.

Suur-Espoonlahti on monikulttuurinen 
alue, jossa ei-kantasuomalaisten osuus 
väestöstä on kasvava. Seurassa koet-
tiin, että potentiaalisten harrastajien 
määrä maahanmuuttajien keskuudes-
sa on huomattavasti suurempi, kuin 
jo toimintaan mukaan saatujen määrä. 
Hankkeen avulla EPS halusi kasvattaa 
harrastajamääräänsä ja selvittää, mik-

si maahanmuuttajaväestöön kuuluvat 
nuoret eivät ole aiemmin osallistuneet 
aktiivisemmin seuran toimintaan.

Ennen hanketta EPS asetti neljä konk-
reettista tavoitetta; kulttuuri- ja kie-
lieroista johtuvan harrastamisen es-
tymisen vähentäminen, kotoutumista 
tukevan matalan kynnyksen toiminnan 
järjestäminen, maahanmuuttajataus-
taisten tyttöjen tukeminen pääsyssä 
aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja 
tapojen löytäminen pelaajien taloudel-
liseen tukemiseen joukkuetoiminnan 
kustannuksissa.

Kulttuuri- ja kielieroista johtuvaa har-

rastamisen estymistä lähdettiin torju-
maan Kulttuuritulkki-hankemuodolla, 
johon seura sai apua myös FIMU ry:-
ltä. Tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä 
seuran sisällä ja tarttua mahdollisiin on-
gelmatilanteisiin.  Matalan kynnyksen 
maksuttomalla toiminnalla puolestaan 
pyrittiin helpottamaan ja tehostamaan 
paikallisten maahanmuuttajayhteisöi-
den kotoutumista. 

Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen 
pääsyä aktiivisiksi yhteiskunnan jäse-
niksi lähdettiin edistämään kartoitta-
malla tyttöjen harrastustoimintaa hel-
pottavia taustatekijöitä. Kartoituksen 
perusteella kokeiltiin erilaisia keinoja 
kohderyhmän aktivoimiseen ja sito-
uttamiseen. Kartoitustyötä tehtiin yh-
teistyössä MonaLiiku ry:n kanssa.

EPS kohtasi hankkeen aikana myös 
haasteita, kuten kotouttamistoimin-
taan liittyvän tiedon sekä toimiviksi 
havaittujen toimintamallien vähäisen 
määrän suomalaisessa seuratoimin-
nassa. Yhdeksi hankkeen tavoitteeksi 
nousikin seuran oman tietotaidon ke-
hittäminen ja kokemusten kerääminen. 

Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen 
saaminen mukaan toimintaan vaati 
seuralta paljon resursseja. Heidän har-
rastustoimintansa kehittäminen vaatisi 
tulevaisuudessa parempaa keskustelu-
yhteyttä maahanmuuttajayhteisöihin. 
Avoimen keskustelun kautta EPS ha-
luaa madaltaa tyttöjen harrastuskyn-
nystä ja toimia tietynlaisena myytin-
murtajana maahanmuuttajayhteisön 
suuntaan.

Suurimmaksi onnistumiseksi koettiin 

matalan kynnyksen toiminnan malli, 
jossa harrastamaan tulevan pelaajan 
ei tarvitse ilmoittautua tai sitoutua pi-
demmälle jaksolle. Toimintaan mukaan 
tulleet pelaajat eivät myöskään tarvin-
neet varusteita päästäkseen mukaan. 
EPS jatkaa kotouttamistyötään ainakin 
toimivaksi havaitun matalan kynnyk-
sen toiminnan kautta, jonka tiimoilta 
on käyty yhteistyökeskusteluita Es-
poon kaupungin kanssa. Tavoitteena 
on kehittää matalan kynnyksen toi-
mintaa tulevaisuudessa muun muassa 
viestintää tehostamalla.

Matalan kynnyksen toiminta 
EPS:n voimavarana

ESPOON PALLOSEURA

• Paikkakunta: Espoo
• Perustettu: 1970
• Pelaajamäärä: 1694
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Etelä-Espoon Pallo toimii alueella, jos-
sa maahanmuutto ja monikulttuuri-
suus on osa arkea. Seura oli havainnut, 
että maahanmuuttajaperheiden lapset 
tulevat toimintaan mukaan myöhem-
min kuin kantasuomalaiset. EsPa oli 
myös huomannut, että monet maa-
hanmuuttajataustaiset nuoret lopetta-
vat harrastuksensa 18-vuotiaina, kun 
mahdollisten tukien saaminen ei ole 
enää mahdollista. Seura halusi päästä 
vaikuttamaan näihin epäkohtiin ko-
touttamisen edistämishankkeen avul-
la.

Seura lähti toteuttamaan hanketta 
kahdella eri tavalla. Maahanmuutta-

japerheiden lapset pyrittiin saamaan 
mukaan seuran toimintaan aikaisem-
massa vaiheessa perhefutis- ja ilta-
päiväkerhotoiminnan avulla. Nuorten 
maahanmuuttajataustaisten aikuisten 
harrastuksen jatkumista lähdettiin sen 
sijaan tukemaan perustamalla EsPa 
United -niminen joukkue.

Maahanmuuttajataustaisille  suunna-
tulla perhefutis- ja iltapäiväkerhotoi-
minnalla oli omat käynnistymisvai-
keutensa ja lopulta koronavirustilanne 
laittoi kyseisen toiminnan jäihin. EsPa 
United ehti kuitenkin aloittamaan toi-
mintansa syksyllä 2019. Ajatuksena 
oli luoda matalan kynnyksen joukkue, 

jossa nuorten aikuisten olisi helppo 
jatkaa harrastustaan. Joukkuetta ei 
suljettu kantaväestöltä, mutta siinä 
pelasi lopulta vain yksi kantasuomalai-
nen pelaaja. Kantaväestön ja maahan-
muuttajien välisen vuorovaikutuksen 
lisääminen on yksi asioista, joihin Ete-
lä-Espoon Pallo haluaa keskittyä tule-
vaisuudessa.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret 
pääsivät EsPa United -joukkueen 
kautta osaksi seuraa ja sen toimintaa. 
He osallistuivat joukkueharjoitusten 
ja -arjen lisäksi muun muassa seu-
ran kauden päättäjäisiin ja erilaisiin 
tapahtumiin. Joukkue oli myös itse 
mukana rahoittamassa toimintaan-
sa osallistumalla kuplahallin purku- ja 
nostoprosesseihin. Joukkueen pelaajat 
ovat myös osallistuneet valmennus-
akatemiatoimintaan ja kouluttautu-
neet valmentajiksi ja pelinohjaajiksi.

Pelaajien saaminen joukkueeseen 
osoittautui yllättävän haasteelliseksi, 
vaikka alueella tiedettiin olevan paljon 
harrastuksen tarpeessa olevia maa-
hanmuuttajataustaisia nuoria aikuisia. 
Seura oli vahvasti esillä sosiaalisessa 
mediassa, mutta tämä ei silti tuottanut 
haluttua tulosta. Tulevaisuudessa EsPa 
tulee tekemään töitä oikeiden viestin-
täkanavien ja -keinojen löytämiseksi.

EsPa United jatkaa toimintaansa myös 
tulevaisuudessa. Seuran pitkän tähtäi-
men tavoitteena on, että EsPa Unitedin 
ympärille syntyy useampia joukkueita. 
Nämä matalan kynnyksen joukkueet 
olisivat omillaan pärjääviä aikuisjouk-
kueita, mutta silti vahvasti osa seuraa. 

Seura sai myös arvokasta oppia perhe-
futis- ja iltapäiväkerhotoiminnan jär-
jestämisen haasteista. Nyt EsPa:lla on 
paremmat valmiudet esimerkiksi kau-
pungin kanssa työskentelyyn. Perhe-
futis- ja iltapäiväkerhotoiminta tullaan 
käynnistämään ensimmäistä kertaa 
syksyllä 2020.

EsPa Unitedista nuorten 
maahanmuuttajien joukkue

ETELÄ-ESPOON PALLO

• Paikkakunta: Espoo
• Perustettu: 1988
• Pelaajamäärä: 687
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Turkulaisen FC Interin junioreista ja 
toimihenkilöistä noin neljäsosalla on 
maahanmuuttajatausta, joten kotout-
tamiseen liittyvä työ on seuralle varsin 
tuttua. Kotouttamistyötä on aiemmin 
tehty muun muassa psykologin avulla. 
Seuran psykologi on haastatellut jo-
kaisen seuraan tulevan junioripelaajan 
kartoittaakseen kyseisen yksilön viih-
tyvyyttä ja kokemuksia mahdollisesta 
kiusaamisesta tai rasismista. 

Kotouttamishankkeeseen Inter lähti 
mukaan, sillä seurassa oli vahva halu 
saada parannettua maahanmuuttaja-
taustaisten pelaajien viihtyvyyttä sekä 
saada heitä vielä runsaammin mukaan 

seuran toimintaan. Hankkeeseen läh-
temisen taustalla vaikuttivat myös 
yhteiskuntavastuulliset syyt, sillä sen 
avulla Inter halusi omalta osaltaan vä-
hentää mahdollisten yhteiskunnasta 
putoavien nuorten määrää sekä tutus-
tuttaa suomalaisia junioreita monikult-
tuurisuuden rikkauksiin. 

Hanketta varten Inter lanseerasi 
Welcome Bro -toimintamallin, jossa 
seura järjesti pelaajille erilaisia palkal-
lisia työkokeiluja. Tämä näkyi suoraan 
myös seuran junioritoiminnassa, sillä 
osa toimintamalliin osallistuneista pe-
laajista toimi nuorempien pelaajien tu-
kihenkilöinä, joukkueiden apuvalmen-

tajina sekä samaa taustaa omaavien 
uusien pelaajien kulttuuritulkkeina. 
Työkokeiluista kerätyllä palkalla pe-
laajat pystyivät pienentämään muun 
muassa varusteista ja kausimaksuista 
aiheutuvia kustannuksia.

Welcome Bro -toimintamallilla pyrittiin 
sekä tukemaan pelaajia, osallistamaan 
heitä seuran toimintaan sekä lisätä 
myönteisiä kokemuksia työelämästä. 
Toimintamallin ajatuksena oli myös se, 
ettei yksikään harrastaja putoaisi pois 
seuran toiminnasta sen vuoksi, että ta-
loudelliset resurssit eivät riitä harras-
tamisen jatkamiseen.

Haasteeksi osoittautui myös kieli-
muuri. Toimintamallia varten tehtiin 
hakemuslomake, joilla seuran pelaajat 
pystyivät hakemaan mukaan hank-
keeseen. Hakemuslomake toteutettiin 
suomen, ruotsin ja englannin kielillä. 
Useat pelaajat eivät sitä kuitenkaan 
ymmärtäneet, sillä toimintamalliin lo-
pulta mukaan lähteneiden pelaajien 
keskuudesta löytyi kulttuuri- ja kie-
litaustaa muun muassa Algeriasta, 
Kosovosta, Marokosta ja Kongosta.

Kielimuurin aiheuttamat haasteet 
saatiin ratkaistua pikaisesti, kun apua 
tarvinneet pelaajat ohjattiin suoraan 
Interin toimistolle, jossa seuran henki-
lökunta avusti heitä hakemuksen teos-
sa.

Kokonaisuudessaan Welcome Bro 
-malli koettiin Interissä erittäin onnis-
tuneeksi. Sen aikana seuran pelaajia 
saatiin integroitua mukaan työelä-
mään sekä sitoutettua seuran toimin-
taan. Lisäksi mukana olleiden pelaajien 

tiivis yhteistyö junioripelaajien kanssa 
kohotti seuran yhteisöllisyyttä entises-
tään ja nosti seuran profiilia maahan-
muuttajayhteisön keskuudessa. 

Kotouttamistyötä tullaan Interissä te-
kemään jatkossakin aktiivisesti ja siinä 
isona apuna tulee olemaan seuran tu-
kirahasto. Myös toimivaksi osoittau-
tunutta Welcome Bro -projektia on 
tarkoitus jatkaa kotouttamishankkeen 
päättymisen jälkeenkin, mikäli talou-
dellinen puoli sen mahdollistaa.

FC Inter on lanseerannut 
Welcome Bro -toimintamallin

FC INTER

• Paikkakunta: Turku
• Perustettu: 1990
• Pelaajamäärä: 490
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Maahanmuuttajaperheiden kanssa 
tehty kotouttamistyö on kuulunut jo 
pitkään helsinkiläisen FC Kontun ar-
keen. Kotouttamishankkeeseen lähte-
misen taustalla oli Kontun osalta halu 
parantaa tietoisuutta maahanmuutta-
japerheiden keskuudessa sekä huoli 
seuran tärkeiden vapaaehtoistoimijoi-
den jaksamisesta.

Hankkeen avulla Kontu pyrki aktivoi-
maan alueen maahanmuuttajaper-
heitä, joita haluttiin entistä enemmän 
mukaan kentän laidalle ja ennen kaik-
kea sitoutettua seuran toimintaan. 
Aktivoimisen ja sitouttamisen onnistu-
misen takaamiseksi Kontu pyrki paran-

tamaan maahanmuuttajien ymmärrys-
tä ja tietoa seurasta ja harrastamisesta. 
Tavoitteena oli helpottaa yksittäisen 
harrastajan sijaan koko perheen ko-
toutumista Suomeen.

Hankemuodoksi Kontussa valittiin 
Kulttuuritulkki. Valinta tehtiin puh-
taasti tarvekartoituksen perusteel-
la. Seuran sisältä löytyi jo osaamista 
maahanmuuttajataustaisten ihmisten 
tukemiseen ja auttamiseen, mutta ko-
konaisvaltaisen tuen tarjoamisen es-
teenä oli aiemmin ollut kielihaasteita.

Hanke aloitettiin Kontussa seuran 
omien kontaktien hyödyntämisellä. 

Muun muassa pakolaisavun suuntaan 
aiemmin solmitut kontaktit auttoivat 
seuraa kartoittamaan, mistä hankkee-
seen sopivia kulttuuritulkkeja voisi 
löytyä. Tätä kautta seura löysikin muun 
muassa somalin kielen tulkin sekä ara-
biaa, englantia, ranskaa sekä berbe-
reitä taitavan henkilön. Onnistumisia 
poiki myös Kontun omat verkkosivut, 
joille upotetun lomakkeen avulla seu-
raan löytyi venäjän kielen tulkki.

Kotouttamishankkeen ensimmäinen 
konkreettinen tavoite oli saada ihmi-
set tietoisiksi siitä, että seurasta löytyy 
kulttuuritulkkeja. Vaikka seurassa toi-
mivat valmentajat ja joukkueenjohtajat 
saatiinkin nopeasti tietoiseksi asiasta, 
osoittautui palvelusta hyötyvien ja sitä 
tarvitsevien perheiden tavoittaminen 
yllättävän haastavaksi.

Hankkeen toisessa vaiheessa Kon-
tu pyrki tietoisuuden kasvattamiseen 
järjestämällä harjoitusten yhteydes-
sä kentänlaitakahveja. Ensimmäinen 
kahvihetki osui ramadanin päättymis-
päivälle, joka verotti osallistujamäärää 
merkittävästi. Toisella kerralla paikalle 
saapui jo enemmän perheitä. Onnis-
tuneet kentänlaitakahvit ovat helpot-
taneet Kontun kotouttamistoimintaa, 
sillä niiden avulla tieto seurasta ja sen 
tapahtumista on lähtenyt leviämään 
maahanmuuttajaperheiden keskuu-
dessa.

Kun maahanmuuttajaperheitä saatiin 
alkuhaasteiden jälkeen tavoitettua, 
osoittautuivat kulttuuritulkit mer-
kittäväksi avuksi. Monet asiat ovat 
auenneet paljon paremmin perheille 

tulkkien avulla, jonka lisäksi heidän 
mukaantulonsa on selkeästi madalta-
nut perheiden kynnystä ottaa itse yh-
teyttä seuraan.

Tulevaisuudessa tarkoituksena on jär-
jestää muun muassa joukkueenjohta-
jien ja kulttuuritulkkien välisiä vapaa-
muotoisia keskustelutilaisuuksia sekä 
jatkaa toimiviksi havaittuja kentänlai-
takahveja. Tulevaisuuden toiminnan 
kannalta seurassa koetaan myös kär-
sivällisyys tärkeäksi voimavaraksi, jota 
kotouttamishanke opetti runsaasti.

Kulttuuritulkit FC Kontun 
kotouttamismoottorina

FC KONTU

• Paikkakunta: Helsinki
• Perustettu: 1967
• Pelaajamäärä: 1073
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Palloliiton organisoimaan kotouttamis-
hankkeeseen lähteminen oli Ilveksen 
kannalta helppo valinta, sillä Tampe-
reen suurehkosta maahanmuuttaja-
määrästä seura oli aiemmin onnistunut 
tavoittamaan vain hyvin pienen osan. 
Myös maahanmuuttajataustaisten 
harrastajien sitouttamisen kanssa il-
menneet haasteet saivat Ilveksen tart-
tumaan hankkeeseen. Sitouttamisessa 
ilmenneet haasteet ovat johtaneet sii-
hen, että harrastustoimintaan mukaan 
saatujen maahanmuuttajien harrasta-
minen on toistaiseksi jäänyt yleisesti 
melko lyhytkestoiseksi.

Hankemuodoksi Ilves valitsi Kulttuu-

ritulkin. Se oli tamperelaisille looginen 
valinta, jolla pyrittiin helpottamaan 
valmentajien ja maahanmuuttajataus-
taisten pelaajien ja perheiden välistä 
kommunikaatiota ja yhteistyötä. Har-
rastamisen ja yhteistyön helpottami-
sella tavoiteltiin sitä, että maahan-
muuttajien tavoittaminen helpottuu 
ja kynnys aloittaa jalkapalloharrastus 
madaltuisi.

Hankkeen aikana Ilves kohtasi myös 
erilaisia haasteita, joista merkittävim-
miksi osoittautuivat paikallisten kou-
lujen kanssa toimiminen sekä jo aiem-
min esiin noussut maahanmuuttajien 
tavoittaminen.

Ilves pyrki hankkeen aikana tekemään 
yhteistyötä muun muassa maahan-
muuttajalapsia normaaliin opetukseen 
valmistavien VaLma-luokkien kanssa. 
Kouluyhteistyön tarkoituksena oli se, 
että Ilveksestä olisi käynyt henkilö pi-
tämässä nuorille kouluajalla jalkapal-
loryhmiä, joiden avulla lajia olisi saatu 
tuotua lähemmäksi kohderyhmään 
kuuluvia nuoria.

Tehokkaimmaksi vaikutuskanavaksi 
osoittautui lopulta koulujen sijaan vas-
taanottokeskukset, joiden kautta maa-
hanmuuttajanuoria on saatu tavoitet-
tua huomattavasti paremmin. Talven 
aikana Ilves muun muassa kustansi 
yhdessä Tampereen kaupungin ja vas-
taanottokeskuksen kanssa kymmenen 
maahanmuuttajanuoren ja -lapsen har-
rastuksen talven ajaksi. Tämä toiminta-
malli osoittautui varsin toimivaksi, sillä 
tuetut nuoret kävivät aktiivisesti har-
joituksissa ja muissa tapahtumissa.

Suurimmaksi hankkeen aikana saa-
vutetuksi onnistumiseksi Ilveksessä 
katsotaan se, että mukaan saatuja 
maahanmuuttajanuoria on saatu sitou-
tettua seuran toimintaan tehokkaasti. 
Tähän on myötävaikuttanut muun 
muassa se, että Ilveksen kentällä ja sen 
laidalla tarjoaman tuen lisäksi hank-
keen alkuvaiheessa kaupungin työnte-
kijät hoitivat joitain treenikyydityksiä.

Hankkeen aikana seuran sisällä on sel-
kiytynyt huomattavasti käsitys siitä, 
miten ja mistä Ilves haluaa tavoittaa 
maahanmuuttajia, mitä reittejä pitkin 
se konkreettisesti onnistuu ja mihin 
ikäryhmiin kannattaa keskittyä. 

Hankkeen aikana seura sai runsaasti 
oppia myös kotoutumisen ja siihen liit-
tyvän työn merkityksestä. Sen myötä 
seura onkin jatkamassa kotouttamis-
työtä myös tulevaisuudessa. Seurassa 
korostetaan, että kotouttamistyön tu-
lee olla pitkäjänteistä ja jatkuvaa, eikä 
hankerahoituksesta riippuvaa ja joka 
kerta nollapisteestä liikkeelle lähtevää. 

Ilves sitouttanut toimintaansa 
lisää maahanmuuttajanuoria

ILVES

• Paikkakunta: Tampere
• Perustettu: 1931
• Pelaajamäärä: 4202
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Vantaan koillisosasta ponnistaval-
la Korson Palloseuralla on pitkät ja 
rikkaat perinteet maahanmuuttajien 
kotouttamistyön saralla, jota on har-
joitettu seuran perustamisesta saakka 
pitkälti talkoohengessä. Toistaiseksi 
erityisen hyvin toimivaa kotouttamis-
mallia ei ole 40 vuoden yrityksestä 
huolimatta löytynyt, johon KOPSE toi-
voi saavansa apua Palloliiton kotoutta-
mishankkeesta.

Hankkeen lähtökohtana oli haaste 
siitä, miten maahanmuuttajaperheet 
saadaan ohjattua kotoa kentän laidalle 
aiempaa runsaammissa määrin. Toinen 
merkittävä syy lähteä mukaan kotout-

tamishankkeeseen oli toive siitä, että 
sen myötä KOPSE saisi myös muilta 
kotouttamistyötä tekeviltä seuroilta 
hyväksi havaittuja toimintamalleja ar-
keensa. Tässä tavoitteessa KOPSE:ssa 
onnistuttiin, sillä seura teki hankkeen 
aikana runsaasti yhteistyötä muun 
muassa helsinkiläisen FC Kontun kans-
sa. 

Merkittävä houkutin oli luonnollisesti 
myös taloudellinen puoli, sillä hank-
keen avulla KOPSE sai osoitettua li-
sää resursseja Korson alueella erit-
täin merkittävässä roolissa olevaan 
kotouttamistyöhön, johon ei aiemmin 
pystytty keskittymään näin tarkasti. 

Hankkeen edetessä KOPSE:ssa poh-
dittiin tarkasti sitä, mitä seura voi-
si tehdä maahanmuuttajien hyväksi. 
Tämä ajatustyö konkretisoitui muun 
muassa siten, että seurasta vierailtiin 
kuudessa erilaisessa vantaalaisessa 
maahanmuuttajayhteisössä kertomas-
sa kotoutumisesta ja sen merkityk-
sestä. Vierailuilla painotettiin lasten 
ja nuorten harrastamisen sekä koko 
perheen osallistumisen tärkeyttä ja 
vierailut saivatkin runsaasti positiivista 
palautetta maahanmuuttajayhteisöiltä. 

Hankkeen aikana KOPSE:ssa pyrittiin 
pureutumaan myös arkaluontoisem-
piin haasteisiin varsin suoraviivaisel-
la otteella. Pintaan nousi esimerkiksi 
ongelma siitä, että joissain uskonto- ja 
kulttuuriryhmissä tyttöjen harrasta-
mista pyritään rajoittamaan jo var-
haisessa iässä. Asiasta keskusteltiin 
hankkeen aikana muun muassa musli-
mi-imaamien ja muiden uskonnollisten 
johtajien kanssa. Keskusteluiden tulos 
koettiin KOPSE:ssa positiiviseksi, sillä 
niiden avulla uskonnollisten johtajien 
ja maahanmuuttajaperheiden välille 
saatiin avattua uudenlainen keskus-
teluyhteys, jonka avulla pyritään saa-
maan näihin ryhmiin kuuluvat tytöt 
harrastamaan jalkapalloa myös tule-
vaisuudessa.

Suoraviivainen lähestymistapa johti 
myös siihen, että KOPSE:n ja erilaisten 
uskonto- ja kulttuurityhmien väliset 
suhteet lähenivät ja laajenivat huo-
mattavasti. Hankkeen suurimmaksi 
onnistumiseksi seurassa koettiinkin 
juuri laajentunut verkosto, jonka usko-
taan nousevan tulevaisuudessa avain-

asemaan kotouttamistyön tehostami-
sessa.

Kotouttamistyö jatkuu KOPSE:ssa 
aktiivisena myös tämän hankkeen 
jälkeen. Lähitulevaisuudessa seura 
järjestää tilaisuuksia, jossa maahan-
muuttajataustainen henkilö kertoo 
KOPSE:n joukkueenjohtajille ja ra-
hastonhoitajille siitä, mistä ja millaisia 
tukia maahanmuuttajat voivat hakea. 
Sen myötä raha-asioiden kanssa työs-
kentelevät henkilöt osaavat suoraan 
kertoa taloudellisten asioiden kanssa 
painiville maahanmuuttajille, miten tu-
kia voi konkreettisesti hakea.

 

Maahanmuuttajayhteisöissä 
vierailu KOPSE:n työkaluna

KORSON PALLOSEURA

• Paikkakunta: Vantaa
• Perustettu: 1980
• Pelaajamäärä: 714
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Veikkausliigassa menestystä niittänyt 
Kuopion Palloseura on yksi alueen-
sa suurimmista kotouttajista. KuPS:n 
toiminnassa on mukana noin 60 maa-
hanmuuttajaperhettä. Seura halusi 
lähteä mukaan kotouttamisen edistä-
mishankkeeseen löytääkseen paikal-
lisesti toimivan toimintamallin, jonka 
avulla maahanmuuttajaperheitä voitai-
siin auttaa lisää ja seura sekä sen toimi-
jat saisivat lisää tietoa eri kulttuureista.

Muotoa hankkeen toteuttamiseen 
mietittiin paljon. Harkinnassa oli muun 
muassa yksittäisen kulttuuritulkin 
palkkaaminen, mutta seura päätyi lo-
pulta yhteistyöhön Setlementti Pui-

jolan kanssa. Puijolassa tehdään päi-
vittäin työtä kotouttamisen parissa ja 
useat KuPS:n toiminnassa mukana ole-
vista maahanmuuttajaperheistä ovat 
mukana myös Puijolan toiminnassa, 
joten yhteistyö koettiin luonnolliseksi 
molempien osapuolien taholta. 

KuPS:n ja Puijolan yhteisenä tavoit-
teena on perehdyttää maahanmuut-
tajataustaisia perheitä ja heidän 
jalkapalloilevia lapsiaan KuPS:n seu-
ratoimintaan, ja sitä kautta edistää 
heidän kotoutumistaan suomalaiseen 
yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajaperhe, joukkueen-

johtaja, toiminnanjohtaja sekä Pui-
jolan henkilöstön edustaja tapaavat, 
kun esiin nousee ongelmia tai asioita, 
joista täytyy keskustella. Tapaamiset 
pidetään joko kentän laidalla tai Puijo-
lan tiloissa. Näissä tapaamisissa KuPS 
pääsee keskustelemaan vanhempien 
kanssa seuran toiminnasta ja erilaisista 
tukimahdollisuuksista Puijolan henki-
löstöön kuuluvan ammattilaisen avus-
tamana.

KuPS on kouluttanut yhteistyökump-
paninsa henkilöstöä seuran toimintata-
voista, joten maahanmuuttajaperheitä 
pystytään auttamaan jalkapalloharras-
tukseen liittyvissä kysymyksissä myös 
itsenäisesti Puijolan toimesta. Yhteis-
työssä auttaa myös Puijolan henkilös-
tön vahva KuPS-henkisyys.

Toiminta on ollut monella tapaa onnis-
tunutta. Maahanmuuttajaperheille on 
saatu vietyä tietoa entistä tehokkaam-
min kotouttamisen ammattilaisten 
avulla, ja tietoa on liikkunut myös seu-
ran suuntaan. KuPS:lla on nyt entistä 
parempi ymmärrys kulttuurieroista ja 
niistä mahdollisesti aiheutuvista kysy-
myksistä.

Seura on oppinut muun muassa, että 
Irakissa, Iranissa ja Egyptissä seurassa 
pelaaminen tarkoittaa usein kulujen 
loppumista ja harrastuksen maksut-
tomuutta. Tästä syystä harrastukseen 
liittyvät maksut ovat tulleet yllätykse-
nä useille maahanmuuttajaperheille. 

KuPS:n ja Setlementti Puijolan yhteis-
työ ei tule jäämään vain hankkeen mit-
taiseksi. Seurassa nähdään toiminnan 
arvo ja siitä halutaan tehdä pitkäai-

kaista. KuPS painottaa, että eri paik-
kakunnilla ja alueilla toimivat erilaiset 
ratkaisut. Seura on löytänyt oman 
paikallisesti toimivan toimintamallin, 
jonka kautta kotouttamistyötä tuetaan 
ammattilaisten avulla.

 

KuPS ja Setlementti Puijola 
yhdessä kotouttamisen puolesta

KUOPION PALLOSEURA

• Paikkakunta: Kuopio
• Perustettu: 1923
• Pelaajamäärä: 1220
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Kotouttamishankkeen aikataulu osui 
2015 alkaneen maahanmuuttovyö-
ryn jälkeiseen aikaan. Porissa kuten 
monessa muussakin kaupungissa vas-
taanottokeskuksissa oli ollut paljon tu-
lijoita ja tarve hankkeelle oli olemassa 
jalkapalloseuroissa, kuten hankkeessa 
mukana olleessa Musan Salamassa.

Tilanne ja arvio tulevasta ovat maail-
man mukana muuttuneet vuodesta 
2015. Porissa sijaitsee edelleen aktiivi-
sesti toimiva vastaanottokeskus, mut-
ta monet ovat Porissa ”vain käymässä” 
ja tämä heijastuu myös seuran toimin-
taan kotouttamiseen liittyen. Musan 
Salaman toimintaan maahanmuuttajia 

tulee edelleen tasaisin väliajoin. Tyy-
pillistä Porissa on ollut kuitenkin se, 
että he viipyvät seurassa vain jonkun 
aikaa jatkaakseen jonnekin muualle 
Suomessa.

MuSa:ssa on myös pantu merkille ylei-
sen ilmapiirin muuttuminen muutaman 
vuoden aikana, mikä on yllättänytkin. 
Maahanmuuttovastaisuus sekä rasis-
mi ovat MuSa:n kokemusten mukaan 
nostaneet päätään selvästi. Seurassa 
katsotaan asioita muun muassa ta-
sa-arvon ja yhdenverstaisuuden arvo-
jen kautta, joten MuSa:ssa ei sijaa ra-
sismille ole. Tätä tarkoitusta ja taustaa 
vasten on ollut myös hyvä työsken-

nellä kotouttamishankkeen teemojen 
ympärillä.

Maahanmuuttajan tullessa seuran toi-
mintaan mukaan edessä on ollut mon-
ta koukeroa alkaen kielestä, aikatau-
luista, maksatuksista ja pelipasseista. 
Työllistävä vaikutus niin joukkueiden 
kuin seuran henkilöille on ollutkin mel-
ko suuri. Hiukan turhautuneisuuttakin 
on aiheuttanut se, että juuri kun kaikki 
saadaan jotenkin toimimaan, maahan-
muuttaja saattaa vaihtaa kaupunkia. 

Lisäksi MuSa:ssa on ollut toiveena saa-
da maahanmuuttajatyttöjä enemmän 
aktivoitua toimintaan mukaan. Tämä 
on kuitenkin osoittautunut haastavak-
si. Ilmiö on toki tuttu ympäri Suomea, 
mutta MuSa pyrkii jatkamaan tiukasti 
haasteen parissa tyttöfutiksen nous-
tessa seurassa yhä tärkeämpään roo-
liin.

Paljon positiivistakin on hankkeen 
edetessä tapahtunut – myös konk-
reettisella tasolla. Kesällä 2019 MuSa 
järjesti Suomi-Areenan yhteydessä 
keskustelutilaisuuden pukukoppikäyt-
täytymisestä ja sen merkityksestä 
urheilussa. Mukaan oli saatu erittäin 
hyviä keskustelijoita tasa-arvominis-
teristä lähtien. Keskustelu pisti uudel-
leen vauhtia arvopohjaiseen keskus-
teluun, jossa MuSa on profiloitunut 
aktiiviseksi toimijaksi. Osittain tämän 
prosessin käynnistämänä seura loi val-
mennuslinjauksien tueksi kasvatuslin-
jauksen, jossa kotouttamisasioita on 
huomioitu erityisesti. Seurassa toimii 
nyt kasvatusvastaavana Mikko Heikki-
lä, joka oli aktiivinen toimija myös ko-

touttamishankkeessa.

Hankkeen osalta koronavirus hiukan 
sekoitti päätösvaihetta ja myös seu-
ran toimintoja, mutta hankkeen aikana 
MuSa myös auditoitiin Palloliiton laa-
tujärjestelmässä ja tätä hanke osaltaan 
vauhditti. Seura on hankkeen myötä 
tehnyt entistä selkeämmät linjaukset 
toiminnalleen. MuSa haluaa näyttäy-
tyä ulospäin sekä toiminnallaan että 
imagoltaan seurana, jossa toiminta on 
yhteisten arvojen mukaista ja kasva-
tus on urheilun tukena ja rinnalla koko 
ajan. Kasvatukselliset asiat, yhteisön 
tuki sekä joukkue ovat avainsanoja 
tässä ajassa.

MuSa:n toiminnalle entistä 
selkeämmät linjaukset

MUSAN SALAMA

• Paikkakunta: Pori
• Perustettu: 1960
• Pelaajamäärä: 597
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Maahanmuutosta ja monikulttuurisuu-
desta on puhuttu paljon Oulussa viime 
vuosina. Tervarit lähti mukaan kotout-
tamisen edistämishankkeeseen, koska 
seura haluaa olla esillä positiivisessa 
mielessä ja ottaa ihmiset vastaan sel-
laisina kuin he ovat. Noin kymmenen 
prosenttia seuran pelaajista tulee maa-
hanmuuttajataustaisista perheistä ja 
seurassa uskotaan monikulttuurisuu-
den korostuvan tulevaisuudessa lisää 
myös Oulun alueella.

Tervarit päätti toteuttaa hanket-
ta kulttuuritulkkitoiminnan kautta. 
Seura halusi kommunikoida maa-
hanmuuttajaperheille heidän omal-

la kielellään, jotta uusien pelaajien 
harrastus lähtisi  paremmin käyntiin, 
ongelmatilanteisiin osattaisiin vastata 
ja kokemuksia saataisiin myös 
maahanmuuttajaperheistä. Seura on 
tehnyt aiemmin jäsenilleen paljon ky-
selyitä, mutta vastaukset ovat tulleet 
suurimmassa osin kantaväestöltä.

Harrastukseen liittyvät maksut oli-
vat yksi asia, jota haluttiin selventää 
maahanmuuttajaperheille kulttuuri-
tulkkitoiminnan avulla. Tervareissa osa 
harrastukseen liittyvistä maksuista 
maksetaan seuralle ja osa joukkueelle. 
Monille perheille on ollut vaikea ym-
märtää, miksi maksuja on useita. Kult-

tuuritulkin avulla asiaa pystyttiin avaa-
maan lisää ja kertomaan esimerkiksi, 
että joukkueelle menevällä maksulla 
maksetaan turnausmatkat ja seuralle 
menevällä maksulla maksetaan harjoi-
tusvuorot.

Tervarit tapasi maahanmuuttajaper-
heitä kulttuuritulkin kanssa yksitellen. 
Seura tiesi, että keskustelussa saattaa 
nousta esiin esimerkiksi maksurästit, 
joten paikalla ei ollut muita perheitä tai 
ulkopuolisia. Tapaamisissa käytiin läpi 
seuran käytäntöjä ja myös laajemmin 
yhteiskuntamme toimintatapoja ja eri-
laisia tukimuotoja, mitä harrastuksiin 
on haettavissa. Samalla kartoitettiin 
lyhyesti perheen kokonaistilanne. 

Kulttuuritulkkitapaamisia järjestettiin 
arabiaksi, ranskaksi ja englanniksi. Ta-
paamisten avulla saatiin jatkettua noin 
15 lapsen harrastusta, joka olisi ollut 
muutoin vaarassa keskeytyä tai loppua 
kokonaan.

Kulttuuritulkkitoimintaa tullaan jatka-
maan Tervareissa myös kotouttamisen 
edistämishankkeen päättymisen jäl-
keen. Tulevaisuudessa seuran suun-
nitelmissa on tehdä enemmän yhteis-
työtä kaupungin ja muiden alueen 
seurojen kanssa kotouttamisessa. 
Tervareissa huomattiin, että pienenkin 
toimijan teoilla voi olla iso vaikutus. 
Laajemmalla kaupungin ja seurayh-
teisön välisellä yhteistyöllä Oulussa 
pystyttäisiin kehittämään kotouttavaa 
harrastustoimintaa vielä lisää.

Maahanmuuttajaperheet 
Tervareiden prioriteettina

TERVARIT

• Paikkakunta: Oulu
• Perustettu: 1994
• Pelaajamäärä: 654

KOTOUTTAMISHANKKEEN 2018–2020 LOPPURAPORTTI SUOMEN PALLOLIITTO  |  15



Vantaalta ponnistavan Tikkurilan Pal-
loseuran toiminnassa on mukana mer-
kittävä määrä maahanmuuttajaperhei-
tä. Seuralla on toimintaa muun muassa 
Hakunilassa, jossa asuu paljon maa-
hanmuuttajaperheitä, jotka ovat han-
kalassa sosioekonomisessa asemassa. 
Kotouttamisen edistäminen seuratoi-
minnassa -hankkeen avulla TiPS halusi 
löytää työkaluja kehittääkseen toimin-
taansa Hakunilan kaltaisilla alueilla.

Tikkurilan Palloseurassa oli huomattu, 
että seura pystyy järjestämään toimin-
taa haastavillakin alueilla, mutta samat 
ongelmat toistuvat jatkuvasti. Työka-
luja tarvittiin lisää. Ratkaisuna tähän 

seura lähti kehittämään materiaaleja 
toimintansa kivijalaksi. Ensimmäisessä 
yhteisessä hankeseminaarissa sovit-
tiin, että TiPS  luo seuratoimintaop-
paan ja kuvakortteja, joita kaikki jal-
kapallseurat voivat hyödyntää omassa 
toiminnassaan. Sähkoinen versio op-
paasta löytyy Palloliiton nettisivulta.

Seuratoimintaoppaasta haluttiin luo-
da selkeä kokonaisuus, jonka avulla 
maahanmuuttajaperheet pääsisivät 
tutustumaan suomalaiseen seuratoi-
mintaan ja ymmärtämään sen periaat-
teita. Opas on tehty kaikkien seurojen 
hyödynnettäväksi eikä pelkästään Tik-
kurilan Palloseuralle.

Kuvakorttien tarkoituksena on olla 
työkaluna toiminnanohjaajille ja val-
mentajille. Korteissa on kuvia esi-
merkiksi erilaisista harjoitusliikkeistä. 
TiPS järjestää Futisleikkis- ja Perhefu-
tistoimintaa pienille lapsille ja joskus 
toimintaan mukaan tulevilla maahan-
muuttajaperheillä ei ole yhteistä kiel-
tä seuran kanssa. Kuvakorttien avulla 
perusasioiden kommunikointi helpot-
tuu ja kielimuuri ei asetu esteeksi har-
rastuksen jatkumiselle. Kuvakorttien 
käyttöönotto ja testaaminen viivästyi 
koronavirustilanteen johdosta, mutta 
seuran tarkoituksena on ottaa kortit 
käyttöön, kun toiminta taas normali-
soituu.

Seuratoimintaopas ja kuvakortit tule-
vat valmistuessaan olemaan hyödyl-
lisiä materiaaleja sekä Tikkurilan Pal-
loseuralle että muille seuroille. TiPS 
arvostikin kotouttamishankkeen yh-
teishenkeä ja seurojen toisilleen tarjo-
amaa apua. Hankeseurat osallistuivat 
aktiivisesti esimerkiksi seuratoiminta-
oppaan sparraamiseen.

TiPS:n työ kotouttamisen parissa tu-
lee jatkumaan muun muassa Opetus- 
ja Kulttuuriministeriön tukeman Let´s 
Go Girls! -hankkeen kautta. Kyseisellä 
hankkeella TiPS haluaa tavoittaa vai-
kean kohderyhmän, eli maahanmuut-
tajatytöt. Esimerkiksi Hakunilassa 
maahanmuuttajatyttöjen saaminen 
mukaan jalkapallon pariin on ollut 
haasteellista. Kotouttamishankkeen 
kautta luotu seuratoimintaopas ja ku-
vakortit tulevat varmasti auttamaan 
seuraa myös tämän haasteen parissa.

Seuratoimintaopas ja kuvakortit 
TiPS:n työkalupakkiin

TIKKURILAN PALLOSEURA

• Paikkakunta: Vantaa
• Perustettu: 1958
• Pelaajamäärä: 1050
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Turun Nappulaliiga järjestää kau- 
punginosatoimintaa 17 alueella alle 
11-vuotiaille lapsille. Suuressa kau-
pungissa kaupunginosien kirjo on laaja 
ja mukaan mahtuu alueita, joissa jopa 
enemmistö asukkaista on maahan-
muuttajataustaisia. Turun Nappula-
liigalla oli ollut näillä alueilla toimimi-
sessa omat haasteensa, ja juuri näihin 
haasteisiin haluttiin vastata kotoutta-
misen edistämishankkeen avulla. Sa-
malla TuNL:n toiveena oli saada vink-
kejä ja kokemuksia muilta seuroilta, 
jotka toimivat alueilla, joissa on paljon 
maahanmuuttajaperheitä. 

TuNL lähti toteuttamaan hanketta 

kulttuuritulkkitoiminnan kautta, mutta 
seurassa päädyttiin lopulta käyttämään 
termiä ”seuratulkki”. TuNL tarvitsi ih-
misiä, joilla on aikaa ja kärsivällisyyttä 
kertoa seuratoiminnasta sekä toimia 
joukkueiden ja perheiden apuna. 

Seura koulutti lopulta kolme ”super-
joukkueenjohtajaa”, joilla oli pitkä ko-
kemus seuratoiminnasta ja kyky toimia 
monista eri taustoista tulevien ihmis-
ten kanssa. Seuratulkkien työ keskittyi 
alueille, joissa on paljon maahanmuut-
tajia. Tulkit olivat myös apuna jouk-
kueissa, joissa oli aiemmin ollut erilai-
sia ongelmia vanhempien kanssa.

Toiminta tuotti nopeasti tuloksia. Ehkä 
parhaana yksittäisenä esimerkkinä 
esiin nousee Varissuon alue. Seuratul-
kin kovan työn avulla TuNL:n pelaaja-
määrä kasvoi alueella vuoden aikana 
nollasta yli sataan. Alueella oli tarkoi-
tus myös käynnistää tyttöjoukkuetoi-
mintaa, jota aloiteltiin syksyllä 2019. 
Tyttöjoukkuetoiminnassa ongelmaksi 
muodostui pelaajien sitoutuminen, 
kun ulkokausi päättyi ja joukkueen piti 
siirtyä harjoittelemaan sisätiloihin.

Hankkeen avulla pystyttiin myös tar-
joamaan varusteita vähävaraisille per-
heille. Seura hankki perheille yhteensä 
173 pelipaitaa painatuksineen.  Vaikka 
hankekausi päättyy, TuNL tulee pitä-
mään seuratulkit mukana toiminnas-
saan ainakin vielä syksyn 2020 ajan. 

Syksyllä on tarkoituksena myös järjes-
tää intensiivinen joukkueiden perusta-
miskiertue, joka kiertää eri kaupungi-
nosissa. Seuratulkkitoimintaa halutaan 
jatkossa kehittää vielä lisää seuran si-
sällä. Taitavat ja ahkerat seuratulkit py-
ritään sitouttamaan seuran toimintaan 
pitkäkestoisesti.

TuNL on saanut hankkeen kautta ar-
vokasta tietoa siitä, mitä toiminta alu-
eilla, joissa on paljon maahanmuutta-
jataustaisia perheitä, vaatii seuralta. 
TuNL haluaa liikuttaa lapsia kaikkialla 
Turussa, ja seuratulkkitoiminta antaa 
siihen paremmat mahdollisuudet ja 
työkalut. Seuratulkkitoiminnan jatka-
minen ei ole TuNL:lle valinta vaan jopa 
välttämättömyys. Seura haluaa tule-
vaisuudessa viestiä kaikille kaupungin 
maahanmuuttajaperheille, että heidän 

lastensa on mahdollista tehdä tällaista 
harrastusta Turussa.

TuNL:n seuratulkkitoiminta on 
tuottanut nopeita tuloksia TURUN NAPPULALIIGA

• Paikkakunta: Turku
• Perustettu: 1965
• Pelaajamäärä: 1399
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Vaasan Palloseuralla on pitkä historia 
yhteistyöstä Vaasan vastaanottokes-
kuksen ja Vaasan kaupungin kotoutta-
mispalveluiden kanssa, joten seuralle 
oli luontevaa lähteä mukaan kotoutta-
misen edistämishankkeeseen. Vaasan 
alueella on runsaasti monikulttuurisia 
perheitä, ja arviolta noin kymmenen 
prosenttia VPS Junioreiden pelaajista 
on maahanmuuttajataustaisia. Mo-
nikulttuurisuus näkyy myös seuran 
edustusjoukkueessa, jossa pelaa usei-
ta maahanmuuttajaperheistä tulevia 
VPS-kasvatteja. 

Seura teki hankkeessa tiiviisti yhteis-
työtä Vaasan kaupungin kanssa. VPS 

ja kaupunki keskustelivat yhteistyössä 
siitä, millaiselle toiminnalle on tarvetta 
ja mille ryhmille toiminta suunnataan. 
Lopulta VPS päätti järjestää  matalan 
kynnyksen jalkapallo- ja futsalkerho-
ja, joihin seura järjesti ohjaajat. Osaan 
kerhoista tarjottiin myös tilat.

Kaupunki ohjasi matalan kynnyksen 
jalkapallo- ja futsalkerhoihin maa-
hanmuuttajataustaisia ihmisiä, jot-
ka kaipasivat harrastusta. Kerhojen 
maksuttomuuden uskottiin tuovan 
myös kantaväestöä mukaan toimin-
taan. Toiveena oli, että maahanmuut-
tajat tutustuisivat kantaväestöön 
paremmin kerhotoiminnan kautta ja 

pääsisivät integroitumaan paremmin 
suomalaiseen yhteiskuntaan 
jalkapallon avulla.

Kerhojen ei korostettu olevan maa-
hanmuuttajille, vaan niistä puhuttiin 
pelkästään jalkapallo- ja futsalkerhoi-
na. Kerhoihin osallistui lapsia, nuoria 
sekä aikuisia. Osa kerhoista suunnat-
tiin pelkästään tytöille. Toimintaan 
saatiin mukaan reilusti maahanmuut-
tajia, mutta kantaväestön mukaan saa-
minen osoittautui haasteellisemmaksi. 
Kantaväestön kynnys liittyä mukaan 
toimintaan, jossa oli enimmäkseen 
maahanmuuttajia, osoittautui yllättä-
vän suureksi.

Vaikka kantaväestöä ei saatu mukaan 
toimintaan halutulla tavalla, hanke li-
säsi silti vuorovaikutusta kantaväestön 
ja maahanmuuttajien välillä. Kerhojen 
ohjaajat kuuluivat kantaväestöön ja 
toiminta oli suomenkielistä. Toiminta 
paransi maahanmuuttajien hyvinvointi 
tarjoamalla heille harrastuksen ja vah-
visti ohjaajien monikulttuurista osaa-
mista. Kerhoihin osallistuneet saivat 
myös jonkinlaisen kuvan siitä millaista 
jalkapallon harrastaminen Suomessa 
voisi olla.

Toiminnan ehkä onnistunein yksittäi-
nen osa oli tytöille ja nuorille naisille 
suunnattu jalkapallokerho. Kerhon oh-
jaaja ja kaikki osallistujat olivat naisia, 
joten kerho loi turvallisen ympäristön 
jalkapallon harrastamiseen erilaisista 
kulttuureista tuleville tytöille. Kerho 
oli merkityksellinen ja tärkeä siihen 
osallistuneille maahanmuuttajatytöille, 
joille jalkapallon ohjattu harrastamisen 

hyvissä olosuhteissa oli uusi kokemus.

Vaasan Palloseura tulee jatkamaan 
työtään kotouttamisen edistämisek-
si. Seura on omalta osaltaan halukas 
ja valmis järjestämään vastaavia ker-
hoja myös tulevaisuudessa. Jatkossa 
Vaasan Palloseurassa tullaan kiinnittä-
mään huomiota erilaisiin tapoihin, joil-
la kantaväestön ja maahanmuuttajien 
välistä vuorovaikutusta saadaan lisät-
tyä. 

VPS on panostanut jalkapallo- ja 
futsalkerhojen järjestämiseen

VAASAN PALLOSEURA

• Paikkakunta: Vaasa
• Perustettu: 1924
• Pelaajamäärä: 828
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Vantaan Jalkapalloseura on pelaaja-
määrältään yksi Suomen suurimmista 
seuroista. Seuran toiminnassa on mu-
kana merkittävä määrä maahanmuut-
tajaperheitä ja VJS:n ydintoiminta-alue 
on muutenkin hyvin monikulttuurinen. 
VJS näki kotouttamisen edistämis-
hankkeen mahdollisuutena kehittää 
tapoja jäsenistönsä tukemiseen ja aut-
tamiseen. 

Kohderyhmien tavoittaminen on iso 
haaste seuratoiminnassa. VJS halusi 
kehittää hankkeen kautta konkreetti-
sen tavan, jolla päästä lähemmäksi nii-
tä lapsia, nuoria ja perheitä, jotka saat-
tavat tarvita enemmän tukea ja apua. 

Hankemuodoksi valikoitui lopulta 
Kulttuuritulkki. Somalitaustainen Mus-
tafe Hirsi aloitti VJS:n kulttuuritulkkina 
keväällä 2019.

Kulttuuritulkkitoiminnan pääasiallinen 
kohderyhmä oli jo seuran toiminnassa 
mukana olleet perheet, mutta kulttuu-
ritulkkia hyödynnettiin myös uusien 
harrastajien rekrytoinnissa. VJS yritti 
alussa tavoittaa maahanmuuttajaper-
heitä avoimilla tilaisuuksilla, joissa ker-
rottiin seuran toiminnasta. Seurassa 
huomattiin kuitenkin nopeasti, että 
toimivin tapa kohderyhmän tavoitta-
miseen oli mennä sinne, missä ihmiset 
ovat. 

Kulttuuritulkkitoiminnan tueksi kehi-
tettiin joukkuevierailuohjelma. Vie-
railuilla kartoitettiin tuen tarvetta 
(perheiden määrä ja tuen muoto) jouk-
kueenjohtajien joukkuetuntemusta 
sekä tukikysymyksiä hyväksi käyttäen. 
Kohtaamiset kentän laidalla osoittau-
tuivat seuralle arvokkaiksi viestintä-
mahdollisuuksiksi.

VJS on tavoittanut maahanmuuttaja-
taustaisia perheitä entistä paremmin 
toiminnan käynnistyttyä. Perheet ovat 
ymmärtäneet toiminnan myötä parem-
min, miksi seura toimii kuten se toimii. 
Kulttuuritulkki on pystynyt antamaan 
perheille konkreettista apua, esimer-
kiksi ohjeistamalla tukihakemusten te-
kemisessä.  Toiminnan myötä aiempaa 
useampi tukea tarvitsevaa maahan-
muuttajataustainen perhe on saatu 
pienituloisten tuen piiriin, ja heille on 
kulttuuritulkin tuella kyetty kartoitta-
maan myös seuran ulkopuolisia tuki-
mahdollisuuksia.

Myös VJS on saanut hankkeen kautta 
paljon arvokasta oppia. Seuran ym-
märrys maahanmuuttajataustaisten 
perheiden seura-arjen haasteista on 
parantunut, ja seura osaa ottaa nyt 
huomioon asioita, joita ei ole aiemmin 
osattu ajatella. Esimerkiksi somalikult-
tuurissa tiettyinä päivinä on koraani-
koulua, joka voi vaikuttaa lapsen mah-
dollisuuksiin päästä harjoituksiin tai 
peleihin.

Kulttuuritulkkitoiminnan on todettu 
olevan seurassa arvokasta ja tarpeel-
lista. VJS tulee jatkamaan toimintaa 
myös tulevaisuudessa riippumatta 

Kotouttamisen edistäminen seuratoi-
minnassa -hankkeesta. Jatkossa seura 
haluaa oppia käyttämään oikeita vies-
tintäkanavia vielä paremmin ja olla ak-
tiivinen kenttätason toiminnassa, jotta 
viestinnällä tavoitetaan haluttu kohde-
ryhmä.

Kentänlaitakohtaamiset ja 
vierailut arvokkaita VJS:lle

VANTAAN 
JALKAPALLOSEURA

• Paikkakunta: Vantaa
• Perustettu: 1970
• Pelaajamäärä: 1590
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