FINNISH MULTICULTURAL SPORTS FEDERATION
SUOMEN MONIKULTTUURINEN LIIKUNTALIITTO

VUODEN 2018
TAVOITTEET
JA KEINOT

MISSIO
FIMU toimii valtakunnallisena monikulttuuristen liikunta- ja urheiluseurojen kattojärjestönä. Sen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten
mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan,
jossa erilaiset kulttuurit kohtaavat, ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa toisten kunnioitus, demokratia ja ennakkoluulottomuus
lisääntyvät.

VISIO 2021// Kolmen vuoden kuluttua:
• Hallitus on ottanut paikkansa operatiivisen
toiminnan johtajana
• FIMU:n brändi ja imago ovat vahvistuneet
• Jäsenpohja on laajentunut
• Tuntee jäsenseurojensa tarpeet ja sen
palveluvalikoima vastaa niitä
• Vuorovaikutus seurojen ja FIMU:n välillä toimii
• FIMU:ssa on vahva asiantuntemus
• FIMU koordinoi ja on osallisena useissa
hankkeissa ja projekteissa, joihin saadaan       
erillinen rahoitus
• Hallitus ja jäsenet toimivat aktiivisesti sekä
kansallisissa että kansainvälisissä asioissa
• Hallituksen ja toimiston välinen työnjako on
selkeä
• Tiedottaminen on mutkatonta ja tehokasta
• Toimisto on yhä vahvempi

TAVOITTEET

1

Hallitus on osaava
ja päämäärätietoinen

KEINOT

• Uuden hallituksen aloituskoulutus:
-vastuut ja velvollisuudet
-vuosittain & osa vuosikelloa
• Hallituksen roolitukset
– osaaminen esille
• Talous- ja ohjesääntö luotu
• Koulutus: Talous & Budjetti
• Fimun toiminta & ”missä
mennään”
• Vapaamuotoinen ”virkistyspäivä” / toimintaa

2

Brändi ja imago ovat
vahvoja urheilu- ja
liikuntakentässä

• Fimun toiminnan laadukkuus
& vaikuttavuus
• PR-materiaalit ja näkyvyys
• Verkostot
• Toiminnan selkeys luo
imagoa
• Viestintä -johdonmukaista,
innostavaa, tiedottavaa
• Jäsenjärjestöjen sitouttaminen imagon ja brändin
luomisessa

3

Jäsenpohja on
vahvistunut ja
vakiintunut

• Kartoitettu jäseneksi potentiaalisia aktiivisia kantaväestön & kv. yhdistyksiä
• Kartoitettu jäseniksi potentiaalisia aktiivisia maahanmuuttajien yhdistyksiä
• Jäsenjärjestöjen osaamista
hyödynnetään Fimun toiminnassa
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TAVOITTEET

4

Jäsenyhdistysten tarpeet
tunnistetaan ja toimitaan
sen mukaisesti

KEINOT
• Kohdataan ja keskustellaan
jäsenyhdistysten kanssa
- toiveet FIMU:lta
- liikuntatilojen tarve
• Kerätään palautetta
tilaisuuksista
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5

Tuetaan jäsenseuroja
ja se pohjautuu
tarpeeseen ”ajassa”

• Neuvontaa rahoitushakemusten
tekemisessä, sekä tiedotetaan
koulutuksista ja tapahtumista
• Tuplaturvavakuutus jäsenseuroille
• Musiikin esittämisestä aiheutuvat tekijänoikeuskorvaukset
• Näytään vahvasti Oulussa,
Kuopiossa ja Vaasassa
• Erotuomarikoulutukset, eri lajit

6

FIMU on Tour
–tapahtuma on
järjestetty

Järjestetään monikulttuurinen
FIMU on Tour -liikuntatapahtuma yhdessä kaupungin, lajiliittojen, liikunnan aluejärjestöjen, jäsenseurojen ja muiden monikulttuurisen alan
toimijoiden kanssa
• Taloudellista tukea jäsenjärjestöille: kenttävuokrat,
varusteet ja välineet,
palkintokulut, ohjaajien
palkkiot sekä sopimuskulut

7

Hankkeet
etenevät
tuloksellisesti

Punainen kortti rasismille
–kampanja jatkuu
ollaan mukana tapahtumissa
• tuotetaan kasvatusmateriaalia
• tehdään kouluvierailuja
•  yhteistyötä Liikkuva koulu
-verkoston kanssa
• hankkeella on Facebook-,
Twitter, sekä Instagram-tilit
Syrjinnästä vapaa alue
–kampanja jatkuu
• levitetään sanomaa liikuntaorganisaatioihin
Erasmus + Sport PLAY!
–hanke jatkuu
• koordinoidaan kansainvälistä
hanketta

