
Mamanet -hankkeen uutiskirje 2021

Ajankohtaista Mamanet - hankkeesta 

Keväällä 2021 saatiin vihdoin Mamanet -kausi vauhdikkaasti käyntiin. Uusi naisten ja nuorten

tyttöjen ryhmä käynnistyi Fagi Farah Fadumon johdolla Arabianrannan liikuntapuistossa, Fimun

jäsenseurat Nelumbo ry ja Portti ry sekä Amina Mohamedin vetämä Kannelmäen naisten

ryhmä aloittivat keväällä heti säiden salliessa ulkotreenit. Kesäkuun alussa järjestettiin uusien

ohjaajien kesäleiri Pyhtään Vastilassa, vetäjinä ja järjestäjinä Amina Mohamed ja Anna Kajava,

yhteistyössä Fimun kanssa.  

Lajiesittelyt pidettiin kesäkuussa Kouvolassa Toivo ry:lle sekä Vuosaaren Meri-Rastilassa

African Caren kesäpiknikin yhteydessä, ohjaajana Dilek Belgen. Uusia yhteistyökumppaneita on

tulossa mukaan Mamanetin pariin syksyn aikana, mm. Helsingin kaupungin Operaatio Pulssin ja

Fimun tarjoama Pikku-Huopalahden peruskoulun harrastushaku -vuoro nuorille tytöille, ohjaajana

Hafsa Jaama.  Samoin aloittaa uutena Malminkartanon harrastushallin viikkovuoro, ohjaajana
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Amina Mohamed. Lisää syksyn ajankohtaisia kuulumisia voi lukea alla olevien linkkien kautta; 

Mamanet Finland verkkosivut 

Mamanet Finland Facebook 

Mamanet Finland Instagram 
 

Esittelyssä Dilek Belgen ja Sumana ry, Helsinki  
 

Olen Dilek Kirgiz ja kotoisin Turkista. Olen virallinen liikunnanohjaaja Suomessa, ja opetan

uintia, Zumbaa ja vedän Mamanet-palloilua Itä-Helsingissä, erityisesti Vuosaaren alueella. 

Vuodesta 2014 lähtien olen tarjonut liikuntatunteja naisryhmille ja uintitunteja tytöille Helsingin

kaupungin palveluksessa. Opetan viisi tuntia Zumbaa viikossa, ja saan naiset ja tytöt lähtemään

kotoa ulos ja harrastamaan liikuntaa. Työni merkitsee minulle todella paljon ja olen onnellinen sen

parissa.

Sumana ry -Suomen Maahanmuuttajanaisten Liikunta ry - on perustettu keväällä vuonna 2016.

Olen perustajajäsen sekä liikunnanohjaaja yhdistyksessäni, seuran tarkoitus alunperin

oli tarjota vesiliikuntaa naisille ja nuorille uimaopetuksen muodossa. Lisää tietoja saa

sivultamme http://www.sumanaliikunta.org/  Toimintomme koostuvat vesiliikunnasta Aquazumba -ja

uimaopetuksen muodossa, onnellisuutta tuovan musiikin kanssa.Opetan uintia yli 50 naiselle joka

vuosi ja myös yli 7-vuotiaille nuorille tytöille. Ei ole väliä kuinka vanha ihminen on, minulle on

kuvaamaton onnellisuus opettaa uintia ja menestyä opetuksessani.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto, jossa myös työskentelen, lähestyi minua tarjouksella ohjata

Mamanettia naisille, ja sen myötä tutustuin lajiin ja aloin ohjata myös Fimu ry:n kanssa

yhteistyössä. Mamanet on nyt todella suosittua Vuosaaressa, ja tarkoitus on aloittaa syksyllä 2021

2-3 vuoroa. Naisilla, jotka olivat pelanneet pallopelejä lapsena, on nyt Mamanet-joukkue. Kun äidit

pelaavat, myös heidän tyttärensä osallistuivat peleihin ja FIMU-projektin tuella meillä on nuorten

tyttöjen Mamanet-joukkue. Kun äidit pelaavat tyttöjään vastaan, se on uskomatonta jännitystä.
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Toivon tulevaisuudessa, että yhä useammat maahanmuuttajanaiset viettävät aikaa ja osallistuvat

Zumba-, uinti- ja Mamanet-ryhmiin nauttimaan liikunnasta kanssamme. Tervetuloa mukaan

Sumanan toimintaan!  http://www.sumanaliikunta.org/

 

Mamanet Kannelmäkeen ja Malminkartanoon Amina Mohamedin johdolla 

Fimu aloitti lokakuussa 2020 yhteistyössä Helsingin kaupungin Yhdessä enemmän -

hankkeen kanssa naisten Mamanet -harrastusvuoron Malminkartanon uudessa Nuorisotalon

liikuntasalissa. Kannelmäessä ulkopalloilua syksyllä vetänyt ohjaajamme Amina Mohamed

toimi myös Malminkartanon ohjaajana. Suuri osa Kannelmäen pelaajista tulikin Aminan

kutsumina mukaan myös Malminkartanoon.   

Malminkartanoon avattiin syksyllä 2021 harrastushalli, jossa aloitetaan naisten ja nuorten

maahanmuuttajataustaisten tyttöjen Mamanet -harrastusvuoro Aminan johdolla. Hän on sosionomi

(YAMK), kouluttaja, konsultti, asiantuntija sekä vaikuttaja. "Olen työskennellyt eri puolella

sosiaalialaa mm. varhaiskasvatuksessa, vastaanottokeskuksissa, koulutuksen parissa sekä

lastensuojelussa. Oman taustani lisäksi olen urallani ja opinnoissani syventänyt osaamistani

kehittämistyöhön ja moninaisuuskysymyksiin. Työni ohella olen tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisten

10 vuoden aikana maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten hyvinvoinnin ja kotoutumisen

parissa." 

Amina Mohamed juonsi vuoden 2020 Let’s #BeActive School Action Day -virtuaalitapahtuman

23.9. Vantaa-kanavan livelähetyksessä yhdessä Jaakko Parkkalin kanssa, ja kertoi suorassa

lähetyksessä, että suosikkilaji on Mamanet;  "Heti ensimmäisestä kerrasta lähtien Mamanetissä

minua puhutteli sen yksinkertaisuus sekä yhdessäolo toisten naisten kanssa." 

Aminaan ja hänen perustamaansa yritykseen voi tutustua täällä: Qj-Diasporassa  
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Mamanet Summer Camp ohjaajille, 11.-13.6.2021, Vastila, Pyhtää 

Nelumbo ry järjesti Fimun mamanet -hankkeen kanssa yhteistyössä ohjaajien kesäleirin

11.-13.6 kauniissa Pyhtään Vastilassa, Kymijoen varressa. Viikonlopun leirille osallistui

9 naista, joista ohjaajina toimivat Anna Kajava ja Amina Mohamed.  

Viikonlopun aikana paitsi että kerrattiin sääntöjä ja pelikuvioita ja pelattiin, myös jokiristeiltiin, uitiin,

grillattiin, saunottiin ja tutustuttiin toisiinsa rennoissa merkeissä. Palautteessa korostuikin se miten

huikeaa oli saada uusia ystäviä ja kuulla tarinoita erilaisista kulttuuritaustoista tulevilta naisilta. 

Tavoitteena Fimulla on järjestää syksyllä jokin samanmuotoinen tapaaminen, jossa pelaamisen

ohella ehditään myös viettää aikaa yhdessä. 
 

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää Mamanetistä, tulemaan mukana pelaajaksi
ja/tai ohjaajaksi, varaamaan esittelyn seurassasi, koulullasi, yhdistyksessäsi tai

yhteisössäsi? Ota yhteyttä: hanna.sarkeala at fimu.fi / +358 45 1111 970
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