
FIMU ry:n 
Toiminta-

suunnitelma 
1.1.–31.12.2022





Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto perustettiin v. 1999. 
Liiton nimestä käytetään vakiintunutta lyhennettä FIMU ry. 
FIMU-lyhenne juontuu liiton englanninkielisestä nimestä 
Finnish Multicultural Sports Federation.

Monikulttuurisen liikunnan ja urheilun valtakunnallisena kat-
tojärjestönä FIMU edistää maahanmuuttajien ja maahanmuut-
tajataustaisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa Suomessa, 
valvoo liikuntatoimintaa järjestävien maahanmuuttajayhdistys-
ten yhteisiä etuja liikuntasektorilla ja nostaa monikulttuurisen 
liikunnan ja urheilun asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun 
esimerkiksi kampanjoiden, projektien ja verkostojen avulla.

FIMU valittiin uuden Olympiakomitean jäseneksi 20.6.2017.
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Suomen monikulttuurinen 
liikuntaliitto FIMU ry on valta-
kunnallinen katto-
järjestö, joka edistää moni-
kulttuurista liikuntaa Suomes-
sa sekä toimii keskusjärjestö-
nä monikulttuurista liikuntaa 
tuottaville paikallisille jäsen-
järjestöille. Fimun sääntöjen 
mukaan (2§ liiton tarkoitus:

Toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta
Fimun tarkoituksena on toimia valtakunnallisena liikun-
taa ja urheilua järjestävien monikulttuuristen jäsenten 
liittona, niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskus-
järjestönä ja yhdyssiteenä, sekä niiden henkilöjäsenten 
yleisten ja yhteisten etujen valvojana, jotka näiden 
sääntöjen edellyttämin tavoin edistävät monikulttuurista 
liikuntaa ja urheilua Suomessa. Fimun toiminnan perus-
tana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin 
periaatteet. Toiminnassa edistetään maahanmuuttajien 
mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan ja toimintaan, 
jossa kulttuurit kohtaavat ja monikulttuurinen yhteis-
kunta kehittyy. Toiminnan periaatteita ovat kunnioitus, 
ennakkoluulottomuus ja demokratia. 
 Varsinaisen toiminnan lisäksi Fimulla on vahva hanke-
osaaminen. Hanketoiminta jatkuu vuonna 2022 ainakin 
kolmen hankkeen osalta (Punainen kortti rasismille, 
Pinnalla ja Ikäpolvet yhdessä), jatkoa haetaan Mama-
net-hankkeeseen ja uusia hankehakemuksia on tekeillä 
koko ajan. 
 Hanketoiminta vahvistaa jo olemassa olevia kansallisia 
ja kansainvälisiä verkostoja, sekä luo uusia. Uusia hank-
keita suunnitellaan ja hakemuksia tehdään aktiivisesti 
ja ajan tarpeiden mukaan. Tulevana vuonna toiminnan 
painopisteinä ovat vuonna 2018 hyväksytyn strategian 
mukaiset toiminnot. Lisäksi jäsenistön toivomuksia kun-
nioittaen Fimu panostaa jäsenistön osallisuuteen hanke-
suunnittelussa, nuorten ja lasten toiminnan monipuolista-
miseen sekä keski-ikäisten liikuttamiseen.

1

MISSIO
FIMU toimii valtakunnallisena monikulttuuris-

ten 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 ennakkoluulotto-

muus lisääntyvät.

VISIO 2022// VIIDEN VUODEN KULUTTUA:
• FIMU:n brändi ja imago ovat vahvistuneet

• Jäsenpohja on laajentunut

• Fimu 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 yhteyksissä

• Hallituksen ja toimiston välinen työnjako on  

 selkeä

• Tiedottaminen on mutkatonta ja tehokasta

• Toimisto on yhä vahvempi 

FINNISH MULTICULTURAL SPORTS FEDERATION
SUOMEN MONIKULTTUURINEN LIIKUNTALIITTO
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Liiton hallinto 2
Fimun toimintaa ohjaavat 
toimintasuunnitelman ja 
strategian lisäksi talousar-
vio, yhdistyksen säännöt, 
viestintäsuunnitelma, 
hankkeiden suunnitelmat, 
yhdenvertaisuussuunnitel-
ma, ympäristösuunnitelma 
ja hallituksen työjärjes-
tys. Toimintaa toteuttavat 
hallituksen valitsemat 
toimiston työntekijät. 
Hallitus vastaa, että toi-
minta toteutuu suunnitel-
lun mukaisesti.

Yhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta, 
kuudesta (6) jäsenestä ja kolmesta (3) varajäse-
nestä. Fimun sääntöjen mukaan hallituksen jäse-
net valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerral-
laan. Vuosittain hallituksen jäsenistä kolmannes 
on erovuorossa. 

Hallitus kokoontuu 8-12 kertaa vuodessa. Sään-
tömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään 
touko- ja marraskuussa. 

Hallitus voi muodostaa myös pienempiä työryh-
miä, jotka kootaan ja jotka toimivat tarpeen 
mukaan. Hallituksen puheenjohtaja toimii työnte-
kijöiden nimettynä esimiehenä. Puheenjohtajan 
vastuulla on järjestää tilanteen vaativaa työnoh-
jausta, koulutusta 
ja valmennusta työntekijöille. 

Fimun tilintarkastajana toimii Nexia Oy.

Hallitus on osaava 
ja päämäärä-
tietoinen 

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

TAVOITTEET

KEINOT
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Jäsenet ja jäsenpalvelut3

Jäsenpohja on vahvis-
tunut ja vakiintunut

• Kartoitettu jäseneksi poten-
 tiaalisia aktiivisia kanta-
 väestön & kv. yhdistyksiä
• Kartoitettu jäseniksi poten-
 tiaalisia aktiivisia maahan-
 muuttajien yhdistyksiä
• Jäsenjärjestöjen osaamista 
 hyödynnetään Fimun toimin-
 nassa

TAVOITTEET

KEINOT

Tuetaan jäsenseuroja 
ja se pohjautuu 
tarpeeseen ”ajassa” 

• Neuvontaa rahoitushakemusten  
 tekemisessä, 
• Tiedotetaan koulutuksista ja  
 tapahtumista
• Tuplaturvavakuutus jäsen-
 seuroille
• Ostopalvelujen kautta jäsen-
 seurat voivat toteuttaa Fimun  
 toimintaa
• Musiikin esittämisestä aiheutu-
 vat tekijänoikeuskorvaukset
• Näytään vahvasti muuallakin  
 Suomessa 
• Erotuomari / Ohjaajakoulutus

Jäsenyhdistysten tarpeet 
tunnistetaan ja toimitaan 
sen mukaisesti

• Kohdataan ja keskustellaan  
 jäsenyhdistysten edustajien  
 kanssa
• Uudet hankkeet ideoidaan 
 ja suunnitellaan yhteistyössä  
 jäsenistön kanssa
• Jäsenistön tarpeita kartoi-
 tetaan myös jäsenkyselyllä ja 
 järjestöpäivissä (2 x vuodessa)
• Kerätään palautetta tilaisuuk-
 sista
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Fimu on valtakunnallinen katto-
järjestö, joka kokoaa yhteen 65 
paikallisesti toimivaa jäsenseuraa 
(Liite 1). Järjestötoimintaa on 
koko Suomen alueella, keskittyen 
kuitenkin vahvasti pääkaupunki-
seudulle, koska pääkaupunkiseu-
dulla asuu valtaosa maahanmuut-
tajista. 

Strategian mukaisesti tavoitteina 
on jäsenpohjan vakiinnuttami-
nen ja vahvistaminen, jäsenten 
tarpeiden tunnistaminen ja 
tukeminen. Jatkuvia jäsenpalve-
luita ovat koulutus ja neuvonta, 
tiedotus, yhteiset tapahtumat 
sekä Olympiakomitean jäsenyy-
den kautta tulevat edut.

3.1 Jäsenpalveluiden tavoitteet

Jäsenpohjan vahvistaminen ja 
vakiinnuttaminen
Fimu huolehtii siitä, että jäsenseurat edustavat 
monipuolisesti Suomessa toimivia maahan-
muuttajien omia liikunta- ja urheiluseuroja, 
sekä seuroja, jotka liikuttavat kantaväestöä ja 
maahanmuuttajia yhdessä. Vuoden 2022 aikana 
Fimun toimintaa ja jäsenpalveluita kehitetään 
paremmin jäseniä palvelevaksi, huomioiden 
valtakunnallisuus sekä osallistamalla jäsenyhdis-
tykset FIMUn kehittämiseen. 

Jäsenten tarpeiden tunnistaminen 
ja tukeminen
Vuosittain toteutettavan jäsenkyselyn avulla pa-
rannetaan jäsentyytyväisyyttä: tuntemalla seu-
rat ja niiden toiminta Fimu voi paremmin tukea 
ja auttaa jäseniään. Lisäksi kaksi kertaa vuodes-
sa toteutetaan järjestöpäivä, jonka tarkoitukse-
na on kehittää Fimun perus- ja hanketoimintaa 
seurojen tarpeiden ja ehdotusten perusteella.

Uudet seurat toivotetaan tervetulleiksi ja jäsen-
hankintaa suoritetaan muiden toimintojen ohella 
liikunta- ja urheilutapahtumissa, seminaareissa 
sekä monikulttuurisuusverkostoissa, joissa myös 
kohdataan nykyisiä jäseniä. Jäseniä autetaan 
mm. rahoitushakemuksissa ja osallistetaan 
FIMUn hankehakuihin.

3.2 Koulutus ja neuvonta

Jäsenpalveluina tarjottavien koulutusten ja neu-
vonnan tavoitteena on, että Fimun jäsenseurat 
oppivat uutta ja hyödyllistä omaa toimintaansa 
varten ja saavat uusia kontakteja. Jäsenseuroja 
neuvotaan tarpeen tullen toimistolta tai kerro-
taan muista tahoista, joiden puoleen kääntyä. 
Fimu neuvoo ja tiedottaa liikuntatilojen varaami-
sesta. Fimun virallinen kieli on suomi, mutta tar-
vittaessa voidaan käyttää tulkkeja neuvonnassa. 

Fimun kautta jäsenjärjestöille avautuu verkos-
toitumismahdollisuuksia niin seminaareissa kuin 
muissakin tilaisuuksissa. Myös Fimun hankkeisiin 
osallistumalla seurat saavat uusia kontakteja ja 
mahdollisuuksia toimia.

Fimu järjestää jäsenyhdistyksilleen koulutuksia, 
joko osana hankkeita ja urheilu- ja liikunta-
toimintaa tai pyynnöstä räätälöidysti. Jäseniä 
kehotetaan varaamaan aika hakuklinikkaan, 
jossa käydään läpi seuran tarpeiden mukaiset ja 
ajankohtaiset avustusmahdollisuudet. Vuo-
den alussa Fimu järjestää yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvokoulutuksen, jossa tutustutaan lainsää-
däntöön ja PKR-hankkeessa laadittuun Yhdenver-
taisuusoppaaseen. Muutoin koulutusten sisältöjä 
ovat mm. liikunta, viestintä, yhdistystoiminta ja 
ohjaajana kehittyminen. 

Fimu tiedottaa muiden järjestöjen koulutuksista 
ja kannustaa jäsenjärjestöjen edustajia osallistu-
maan niihin. Fimu myös tukee jäsentensä koulu-
tuksiin osallistumista mahdollisuuksien mukaan. 
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Koulutusta tarjotaan myös Fimun hallituksen 
jäsenille ja henkilöstölle oman työn tueksi. 
Hallituksen uusille jäsenille tarjotaan aloitus-
koulutus, johon kuuluu mm. yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvokoulutus.

3.3 Monikulttuurisen liikunnan 
ostopalvelut 
Fimu tarjoaa jäsenseuroille mahdollisuuden 
toteuttaa liiton yksittäisen tapahtuman tai koko 
kauden kestävän liikuntavuoron ostopalveluna 
(kevät, kesä tai syksy). Hallitus ottaa vastaan 
ehdotuksia ja tekee päätökset kaksi kertaa 
vuodessa. Tapahtumat ja vuorot ovat avoimia 
kaikille. Jäsenseura voi halutessaan periä osallis-
tumismaksun.

3.4 Jäsentilaisuudet
Fimu järjestää jäsenyhdistyksilleen erityisen 
järjestöpäivän kaksi kertaa vuodessa (syksyllä 
ja keväällä), jossa kerätään palautetta liiton 
toiminnasta, kartoitetaan yhdistysten tarpeita 
ja toiveita ja suunnitellaan näiden mukaisesti 
liiton tulevaa toimintaa. Jäsenyhdistyksiä kan-
nustetaan tapaamaan toimiston henkilökuntaa 
oman neuvontatarpeen mukaan. Tavoitteena on 
kontaktoida kaikki jäsenyhdistykset vuoden 2022 
aikana joko etäyhteyksin tai paikan päällä.

3.5 Muut jäsenpalvelut
Ohjaajapankki 
Tavoitteena on luoda Fimu ry:lle ohjaajapankki 
vuonna 2022. Ohjaajapankki on valtakunnallinen 
nettisivu, jonka kautta voi tilata liikuntasisältöä 

ja maahanmuuttajataustaisia ohjaajia tapahtu-
miin, koulutuksiin sekä hyvinvointipalveluihin, 
esim. yrityksen tai kunnan työhyvinvoinnin edis-
tämiseen säännöllisten liikuntatuntien avulla. 
Fimu on kattojärjestö monikulttuurisille liikunta-
seuroille, ja jäsenistössämme on useiden eri la-
jien osaajia/ohjaajia/valmentajia. Ohjaajapan-
killa mahdollistamme heidän työllistymistään ja 
samalla edistämme heidän, erityisesti naisten, 
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset monikulttuu-
riset ja/tai maahanmuuttajataustaiset liikunnan 
parissa työskentelevät tai alasta kiinnostuneet 
henkilöt esim. tanssi-, jalkapallo-, uinti- ja joo-
gaohjaajat. He voivat myös ohjata ikääntyvien 
sauvakävelyä, matalan kynnyksen luontoretkiä 
tai helppoa naisten Mamanet -joukkuepalloilua, 
joissa kaikissa tärkeänä tekijänä on liikunnan 
ohessa yhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet. 
 
Tavoitteena on uussuomalaisten osaamisen 
kehittäminen ja työllisyysmahdollisuuksien pa-
rantaminen ohjaajapankin tarjoamien mahdolli-
suuksien avulla. Haluamme kiinnittää huomiota 
etenkin naisten ja nuorten tyttöjen aseman 
parantamiseen, sekä sitä, että heistä tulee koh-
teena olemisen sijasta itse toimijoita. Pidämme 
myös tärkeänä ikäihmisten osa-aikatyön mahdol-
listamista.

Edut Olympiakomitean 
jäsenyyden kautta 
• Pohjolan Tuplaturvavakuutus
• Teosto ja Gramex -sopimukset
• Muita etuja: 
 • Verkostot, 
 • Hyvä hallinto -materiaalit: 
  mm. mm. työsopimukset, 
  sponsorisopimukset, toiminta-
  suunnitelma, seuran mallisäännöt,  
	 	 Suomisportti.fi	sekä	muut	
  seurapalvelut
• Tähtiseura-auditoinnin 
 mahdollisuus
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Varainhankinta4
Vuoden 2022 aikana Fimu 
määrittelee varainhan-
kinnan kokonaisuudet ja 
keskittyy sitten omarahoi-
tusosuuden nostamiseen 
toiminnan jatkuvuuden 
sekä laadun kehittämisen 
takaamiseksi.  

1. Uudet rahoitusavustukset ja hankehaut 
Etsitään aktiivisesti uusia kansallisia sekä kansain-
välisiä rahoitusmahdollisuuksia, jotka tuovat uut-
ta sisältöä sekä sopivat Fimun perustoimintaan. 

2. Jatketaan lahjoittamo.fi varainkeruuta. 
Punainen kortti rasismille ja Mamanet -hankkeet 
avaavat lahjoituskanavan yksityisille sekä yri-
tyksille, jotka haluavat tukea rasismin vastaista 
työtä urheilussa ja liikunnassa.

3. Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin mahdolli-
suudet.  Tutkitaan yritysten yhteiskuntavastuul-
lisuuden (CSR - Corporate Social Responsibility) 
mahdollisuudet, sekä miten Fimu voi tehdä 
yhteistyötä yritysten kanssa. 

4. Suomen Harrastamisen Malli, johon Fimu osal-
listuu tarjoamalla liikuntaa kaupunkien kautta 
12–18 -vuotiaille koulupäivän oheen, digitaalisen 
ohjaajapankin avulla.  
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Hanketoiminta5
Varsinaisen toiminnan ohella 
Fimu koordinoi ja on osallisena 
eri projekteissa ja hankkeissa, 
joihin on erillinen rahoitus. 
Uusia hankemahdollisuuksia 
kartoitetaan aktiivisesti vuo-
den 2022 aikana.

5.1 Punainen kortti rasismille

 Punainen kortti rasismille -kam-
- panja on ollut osa Fimun toimin-
 taa vuodesta 2003 ja Suomessa  
 hanketta rahoittaa opetus- ja  
 kulttuuriministeriö. 

Hankkeen idea on lähtöisin Iso-Britanniasta, missä 
Show Racism the Red Card -järjestö perustettiin 
vuonna 1996. Pyrkimyksenä on taistella yhteisössä 
esiintyvää rasismia vastaan urheilun ja liikunnan 
avulla. Alkuperäinen toimintamalli on vuosien 
varrella vaiheittain kehittynyt kansainväliseksi 
kampanjaksi. Fimun Suomessa koordinoimassa 
projektissa tavoitteena on levittää rasismin- ja syr-
jinnänvastaista viestiä yhteiskunnassa ruohonjuu-
ritason liikunnasta huippu-urheiluun hyödyntäen 
yhteistyötä eri seurojen, oppilaitosten, järjestöjen 
ja lajiliittojen kanssa. Hanke on lähtöisin jalkapal-
lon parista, mutta vähitellen se on levinnyt myös 

useaan muuhun lajiin mm. koripallo, jääkiekko, 
lentopallo, käsipallo, salibandy, pesäpallo, futsal, 
kamppailulajit, lumilautailu ja maahockey. 

Hankkeen yhteistyökumppaneiden määrä on kas-
vanut tasaisesti viime vuosien aikana ja olemassa 
olevista yhteistyökumppanuuksista pidetään 
säännöllisesti huolta. Tavoitteena on jatkaa ja 
laajentaa jo luotuja suhteita sekä saada uusia 
urheilulajeja, -seuroja ja -liittoja mukaan hank-
keeseen. Punainen kortti rasismille -hankkeen 
tunnus ja toiminta tunnistetaan jo monessa lajissa 
ja useat urheiluseurat (kuten esim. Salon Vilpas, 
Kaarinan Pojat, HNMKY, FC Honka, JJK Jyväskylä, 
HJK) sekä järjestöt ja yhdistykset (mm. Jalkapal-
lon pelaajayhdistys ja Kirkon Ulkomaanapu) ovat 
aktiivisia yhteistyökumppaneita. Lisäksi verkos-
toissa vaikuttaminen on tärkeä osa hanketta ja 
kuluneen hankekauden aikana PKR on osallistunut 
Väestöliiton koordinoimaan yhteistyöverkostoon, 
jossa on laajasti edustettuna urheilun ja yhdenver-
taisuustyön toimijoita (mm. Olympiakomitea, Ih-
misoikeusliitto, Finlands Svenska Idrott ja Suomen 
Valmentajat). 

Vuoden 2022 aikana toteutetaan Kestävän kehi-
tyksen kampanja, johon on saatu rahoitus Jenny 
ja Antti Wihurin säätiöltä. Tavoitteena on edistää 
kestävän kehityksen eri osa-alueita: ekologista, so-
siaalista sekä taloudellista kestävyyttä. Kampanja 
toteutetaan kilpailun muodossa, jossa urheilujouk-
kueet itse innovoivat tapoja, joilla urheiluharras-
tusta voi muuttaa kestävämpään suuntaan. 

TAVOITTEET

KEINOT

Hankkeet 
etenevät 
tuloksellisesti

Punainen kortti rasismille 
–kampanja jatkuu
• mukana tapahtumissa
•  tuotetaan kasvatusmateriaalia
• suunnitellaan ja järjestetään 
 koulutuksia urheilun toimijoille
• kouluvierailut
• yhteistyö Liikkuva koulu -verkoston 
 kanssa
•  hankkeella on Facebook-, Twitter-,  
 sekä Instagram-tilit

Syrjinnästä vapaa alue 
–kampanja jatkuu
•  levitetään sanomaa myös 
 liikuntaorganisaatioihin 

Erasmus+ 
• haetaan mukaan uuteen kansain-
 väliseen hankkeeseen
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5.3 Mamanet
    
 Naisten ja tyttöjen   
 liikunnallisen elämäntavan  
 edistämisen hanke Mama-
 net jatkuu vuoden 2022  
 aikana. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustuk-
sen vuosille 2019, 2020 sekä 2021, ja hankkeen 
positiivisten tulosten ja edelleen laajenevan 
verkoston kannustamana jatkohakemus tehdään 
vuodelle 2022. Mamanet -palloiluhanke edistää 
liikunnallista elämäntapaa, yhdenvertaisuutta ja 
yhteisöllisyyttä helpon ja hauskan joukkuepelin 
avulla, ja on suunnattu erityisesti naisille ja 
nuorille tytöille. Seniori-ikäisten Mamanet-pe-
laajien osuus on myös kasvussa.

Aiemmilta vuosilta saadut myönteiset tulok-
set ja kokemukset puhuvat sen puolesta, että 
Mamanetin kaltaiselle lajille on kysyntää naisten 
keskuudessa, mm. koska maahanmuuttajataus-
taisille naisille 
ei ole ollut tarjolla matalankynnyksen joukkue-
lajeja, tai he eivät perinteisesti – uskonnon, 
kulttuuritaustan tai muiden syiden vuoksi - ole 
niitä harrastaneet. 

FIMU ry:n koordinoimien maahanmuuttajataus-
taisten naisten, nuorten tyttöjen sekä seniori 
-Mamanet-ryhmien määrä on noussut kahteen-

5.2 Syrjinnästä vapaa alue

 Syrjinnästä vapaa alue -kam- 
 panja on ollut osa Fimun toi-
 mintaa vuodesta 2007. Se on 
 kaikenlaisen syrjinnän, kiu-
 saamisen ja häirinnän vastainen 
tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja 
työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimät-
tömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi 
alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän 
vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten 
yhdenvertaisuuden tunnustamista. Julistautumi-
nen on myös merkki työntekijöille, työnhakijoil-
le ja asiakkaille siitä, että organisaatio toivottaa 
kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta suku-
puolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta 
tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydenti-
lasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suun-
tautumisesta. 

Kampanjan idea on tehdä sitoutuminen yhden-
vertaisuuteen näkyväksi, sillä syrjinnän vastaiset 
ohjeet ja strategiat jäävät liian usein toteu-
tumatta. Myös liikuntatapahtuma ja stadion 
voidaan julistaa syrjinnästä vapaaksi alueeksi. 
Kampanjaa hallinnoi oikeusministeriö. Fimun 
lisäksi kampanjassa ovat mukana Ihmisoikeus-
liitto ry, Nuorisoyhteistyö Allianssi, Seta ry ja 
Vammaisfoorumi ry. 

toista, liikuttaen n.  200 naista joka viikko, 
pandemiavuodesta huolimatta, ja suunnitelmia 
vuoden 2022 yhteistyöstä on jo tehty uusien 
toimijoiden kanssa. Lajia edistetään myös vie-
railemalla eri organisaatioissa ja järjestämällä 
maksuttomia lajiesittelyjä. Vuonna 2022 
panostetaan pelaajien ja uusien ohjaajien 
koulutukseen, yhteisöllisyyden lisäämiseen mm. 
ystävyysotteluilla ja -leirillä, kansainvälisiin 
verkostoihin sekä kv. hankerahoituksen kartoit-
tamiseen. Suomen Harrastamisen Mallin kautta 
tarjotaan Mamanet -liikuntaa kouluille.
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5.4 Pinnalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi FIMU:lle 
vuonna 2020 kaksivuotisen erityisavustuksen 
liikunnan kansalaistoiminnan tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden kehittämishankkeeseen. 
Hanke edistää maahanmuuttajanaisten ja muiden 
erityisryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
vesiliikuntapalveluihin, sekä maahanmuuttajien 
omia edellytyksiä osallistua vesiliikuntapalvelujen 
tarjoamiseen. 

Hankkeessa on kaksi osakokonaisuutta: toisaalta 
julkisten liikuntapalveluiden tarjoamien vesi-
liikuntamahdollisuuksien edistäminen maahan-
muuttajanaisten ja erityisryhmien kannalta sekä 
toisaalta järjestökentän edellytysten parantami-
nen vesiliikuntapalveluiden tarjoamiseen näille 
ryhmille yksityisissä altaissa. Hankkeen ensim-
mäisenä vuonna toteutettiin valtakunnallinen kar-
toitus naisten eriytetyistä vesiliikuntapalveluista 
sekä burkinin käytön mahdollisuuksista suomalai-
sissa uimahalleissa, naisille eriytetty uinninvalvo-
jakoulutus, sekä toteutettiin yhteistyössä FIMUn 
jäsenjärjestöjen kanssa naisten uimavuoroja ja 
uimaopetusta Espoossa ja Lieksassa. 

Hankkeen toisena vuonna (2022) jatketaan yhtey-
denottoja julkisiin liikuntatoimiin, ja neuvotel-
laan mahdollisuuksista aloittaa eriytettyjä 
vuoroja ja burkinien käytön salliminen. Neu-
votteluissa priorisoidaan suurimmat kaupungit 
ja kunnat, joissa on paljon maahanmuuttajia 
tai esimerkiksi vastaanottokeskus. Selvitetään 
ja edistetään mahdollisuuksia pienien kuntien 
yhteistyölle eriytettyjen vuorojen perustamisek-
si. Vuoroja pyritään järjestämään yhteistyössä 
erilaisten maahanmuuttajien kanssa toimivien 
tahojen kanssa. 

Samoin tuetaan maahanmuuttajajärjestöjen 
omia edellytyksiä järjestää eriytettyjä uimavuo-
roja naisille tukemalla yksityisten allasvuorojen 
hankinnassa, allasvuokrissa ja uimaohjaajapalk-
kioissa.

Maakunnallisen tason vaikuttamistyötä laven-
netaan vähintään kahteen muuhun maakuntaan 
maahanmuuttaja- ja/tai monikulttuurisuusjärjes-
töjen avustuksella. Kuntien kanssa neuvotellaan, 
jotta kokeilut jatkuvat myös hankkeen päättymi-
sen jälkeen.

Hanketta tukee Opetus-ja kulttuuriministeriön 
lisäksi Stiftelsen Emilie of Rudolf Gesellius Fond.
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5.5  Ikäpolvet yhdessä 

Idea lastenlapset ja isovanhemmat yhdistävästä 
liikuntatoiminnasta nousi FIMUn vuoden 2020 jär-
jestöpäivillä. Kesäkuussa 2021 aloitettu Ikäpolvet 
yhdessä on hanke, jolla kehitetään ja toteute-
taan eri ikäpolvet yhdistävää liikuntatoimintaa 
maahanmuuttajaperheille ja maahanmuuttaja-
järjestöihin.  Hankkeessa toteutetaan erilaisia 
isovanhempi-lapsi-liikuntatuokiota FIMUn jäsen-
järjestöissä. Lisäksi hanke tarjoaa kuukausittain 
liikunnallisia tapahtumia ja/tai retken jotka ovat 
avoimia kaikille halukkaille.
Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joita 
maahanmuuttajajärjestöjen on mahdollista 
toteuttaa itsenäisesti jatkossakin. Samoin hank-
keessa tutustutetaan perheet pääkaupunkiseudun 
luontoon, ilmaistoimintaan ja palveluihin, joista 
maahanmuuttajataustaiset eivät mahdollisesti ole 
itse tietoisia ja jotka tarjoavat yhteistä liikunnal-
lista tekemistä eri sukupolville. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa iäkkäiden 
maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa ja 
omassa yhteisössään. Iäkkään maahanmuuttajan 
arki on usein vailla tekemistä ja heille jo liikku-
minen retkipaikoille ja lasten avustaminen siellä 
tarkoittaa aktiivisempaa ja osallisempaa arkea. 
Osalla järjestöistä on kokemusta eri sukupolvet 
yhdistävästä liikunnasta ja näin ollen hanke on 
hyvä tilaisuus hyvien käytänteiden levittämiseen 
ja vertaisoppimiseen maahanmuuttajajärjestöjen 
kesken.

Vuonna 2022 toteutetaan 6 retkeä yhteistyössä 
Iäkkäiden maahanmuuttajien toimintakeskus 
JADEn ja Vantaalla toimivan Vanhemmat mukaan 
-hankkeen kanssa. Lisäksi isovanhempi-lapsi-lii-
kuntatuokioita tuotetaan FIMUn hankkeiden ja 
FIMUn eri jäsenjärjestöjen yhteistyönä.

Vuonna 2021 alkanut hanke päättyy 30.6.2022. 
Ikäpolvet yhdessä-hanketta rahoittaa Helsingin 
kaupunki, Otto A. Malmin lahjoitusrahasto ja 
7nde Mars Fonden.

5.6 Uudet hankkeet

Vuoden 2022 aikana FIMU toteuttaa valtakun-
nallisen selvityksen maahanmuuttajataustais-
ten osallisuudesta ja näkyvyydestä liikunta- ja 
urheilusektorin toimielimissä, tarkemmin sanoen 
työllistymisestä liikunta- ja urheilusektorin 
julkisiin virkoihin, valtakunnallisiin järjestöihin, 
aluejärjestöihin ja lajiliittoihin sekä valinnoista 
urheilun ja liikunnan alan luottamustoimiin. 
Jos selvityksessä ilmenee, että maahanmuutta-
jataustaisia ei liikunnan ja urheilun päättävissä 
asemissa juurikaan ole, FIMU tehostaa tulosten 
avulla edunvalvontatyötään julkisen keskustelun 
aikaansaamiseksi ja yhteiskunnan rakenteiden 
muuttamiseksi. Selvitys voi myös synnyttää tar-
kempia kysymyksen asetteluita ja lisää tutkimus-
ta aiheesta.  

Lisäksi vuoden 2022 tavoitteena on luoda Fimu 
ry:lle ohjaajapankki - valtakunnallinen nettisivu, 
jonka kautta voi tilata liikuntasisältöä ja maa-
hanmuuttajataustaisia ohjaajia tapahtumiin, 
koulutuksiin sekä hyvinvointipalveluihin, esim. 
yrityksen tai kunnan työhyvinvoinnin edistämi-
seen säännöllisten liikuntatuntien avulla. Fimu 
on kattojärjestö monikulttuurisille liikuntaseu-
roille, ja jäsenistössämme on useiden eri lajien 
osaajia/ohjaajia/valmentajia. Ohjaajapankilla 
mahdollistamme heidän työllistymistään ja 
samalla edistämme heidän, erityisesti naisten, 
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Fimu jatkaa uusia avauksia antaakseen jäsen-
seurojensa nuorille mahdollisuuksia kansainvä-
listymiseen. Vuonna jatketaan osallistumista kv. 
nuorisovaihto-ohjelmahakuihin. Vuonna 2022 
kartoitetaan Fimun projektien mahdollisuuksia 
osallistua Erasmus + Sport- ohjelman hankeha-
kuun partnerina. 

Erillishauilla rahoitettavan projektitoiminnan 
kautta Fimu toteuttaa yhdessä jäsenyhdistys-
ten kanssa eri kohderyhmien tarpeita vastaavia 
ajankohtaisia hankkeita. Kohderyhmät ja toimin-
nan sisällön päälinjat suunnitellaan yhteistyössä 
jäsenistön kanssa Fimun järjestöpäivillä.

Uutena kohderyhmänä otetaan huomioon kes-
ki-ikäiset monikulttuuriset henkilöt.
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Viestintä6
Viestinnän tehtävä liitossa on 
tukea koko ketjun toimintaa 
sisäisesti ja ulkoisesti. Viestin-
nän keinoin parannetaan liiton 
tunnettuutta ja rakennetaan 
selkeää julkisuuskuvaa. Kaiken 
viestinnän perustana on liiton 
visio ja strategia.  
Liiton viestintä on tyypillistä yhteisöviestintää, 
joka on yhteydenpitoa ja tiedottamista. Jokai-
nen liitossa toimija on viestijä ja vastuussa siitä, 
että tieto kulkee kaksisuuntaisesti: hallituksesta 
toimistoon, ja päinvastoin, toimialoilta toisiin, 
liitosta seuroihin ja päinvastoin. 

Fimun viestintä jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen 
viestintään. Sisäinen viestintä pitää sisällään 
hallituksen ja työntekijöiden välisen tiedottami-
sen ja kommunikaation, mikä tapahtuu pääsään-
töisesti hallituksen kokouksissa, sähköpostitse, 
WhatsAppissa sekä hallituksen ja toimiston yh-
teisissä pilvipalveluissa. Viestintää siirretään yhä 
enemmän digitaaliseen ympäristöön. Sisäiseen 
viestintään kuuluu myös säännöllinen jäsenille 
lähetettävä sähköpostitiedote ajankohtaisista 

asioista ja jäsenpalveluista. Tarvittaessa Fimu 
viestii jäsenilleen seuraavilla kielillä; selkokieli, 
venäjä, somali, arabia, ranska, englanti, espanja 
sekä ruotsi.

Ulkoisessa viestinnässä Fimu käyttää pääsään-
töisesti verkkosivuja, uutiskirjettä sekä sosiaa-
lista mediaa; Facebook, Twitter ja Instagram. 
Viestintään kuuluu myös näkyvä osallistuminen 
moniin urheilu-, liikunta- ja monikulttuurisuus 
-tapahtumiin ja -seminaareihin, kuten Olympia-
komitean verkostot, EU School Action Day, Kan-
sallinen Liikuntafoorumi sekä useat yhteistyö- ja 
hankekumppaneiden tilaisuudet. Vuonna 2022 
yhdistyksen verkkosivut uudistetaan vastaamaan 
käytettävyydeltään ja interaktiivisuudeltaan 
nykyajan vaatimuksia. 

Vuoden 2022 aikana keskitymme erityisesti 
näkyvyyteen sosiaaliseen median kanavilla. So-
siaalisen median kasvavan tärkeyden huomioon 
ottaen panostamme jatkossakin erityisesti sosi-
aaliseen mediaan ulkoisen viestinnän kanavana. 
Sosiaalisessa mediassa jaamme myös kiinnosta-
vimpia ja ajankohtaisimpia artikkeleita liittyen 
liikuntaan, urheiluun ja monikulttuurisuuteen, 
sekä ”otamme kantaa” aktiivisesti. Sosiaalisen 
median kautta tavoitamme seuraajamme ja 
heidän ystäviään, sekä toimittajia ja rahoittajia, 
ja potentiaalisia uusia jäseniä sekä seuraajia

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 sitoutta-  
 minen imagon ja brändin   
 luomisessa

TAVOITTEET

KEINOT
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Yhteistyösuhteet, -sopimukset ja vaikuttaminen7
Fimu toimii aktiivisesti ja 
tekee yhteistyötä useiden 
paikallisten, kansallisten ja 
kansainvälisten yhteistyö-
kumppaneiden ja verkostojen 
- liikunnan, urheilun sekä mo-
nikulttuurisuuden -kentällä. 
Fimu jatkaa vaikuttamistyötä 
mm. kutsumalla liikunnan alan 
päättäjiä, toimijoita, sekä 
jäsenseuroja yhteisiin Round 
Table -tilaisuuksiin, seminaa-
reihin ja tapahtumiin.  

Round Table -tilaisuuksissa nostetaan keskuste-
luun ajankohtaisia aiheita, kuten maahanmuut-
tajataustaisten naisten uintimahdollisuudet. 
Jatkossa Fimu kutsuu lajiliittoja keskustelemaan 
yhteistyöstä lajien parissa ja lajiliittojen jäsen-
seuroissa ja toimii mm. Olympiakomitean ja ko-
touttavan liikunnan verkostoissa. Fimu konsultoi 
lajiliittoja ja jäsenseurojaan yhdenvertaisuus- ja 
osallisuuskysymyksissä sekä jäsenseurojaan 
yhdenvertaisuuskysymyksissä.

Yhteistyökumppaneita ja -verkostoja 2021?:
●	 Suomen	Olympiakomitea:	jäsenyys	ja	verkos-
 tot (mm. Liikkujan Polku -verkosto, toimin-
 nanjohtajien verkosto, vaikuttamisryhmät, 
 Seuratoimintaverkosto)
●	 Palvelualojen	työnantajat	PALTA	ry:	jäsenyys
●	 Opetus-	ja	kulttuuriministeriö:	rahoitus,	ver-
 kostot, seminaarit & webinaarit
●	 Kaupungit	&	liikuntatoimi:	hankkeet,	ohjaus-
 ryhmät, seminaarit
●	 Syrjinnästä	vapaa	alue	–kampanja:	ohjausryh-
 män jäsen, yhdessä seuraavien tahojen   
 kanssa; Allianssi, Oikeusministeriö (ETNO), 
 SETA, Ihmisoikeusliitto sekä Vammaisfoorumi
●	 Valtakunnallisen	ETNOn	jäsenyys
●	 Urheiluopistot:	liikuntaleiri	ja	koulutukset
●	 Liikunnan	aluejärjestöt:	keskustelutilaisuu-
 det, hankkeet, tapahtumat
●	 Jalkapallon	pelaajayhdistys:	Punainen	kortti	
 rasismille –yhteistyö
●	 Väestöliiton	yhteistyöverkosto:	Punainen	
 kortti rasismille -yhteistyö (mukana mm.   
 Väestöliiton Et ole yksin –palvelu, Olympiako-
 mitea, Finlands Svenska Idrott, Suomen Valmen-
 tajat, Monaliiku, Ihmisoikeusliitto, Mieli ry)
●	 PLAN	International	Suomi:	Luontoliikunnan	
 edistäminen, Ikäpolvet yhdessä-yhteistyö 
●	 Opetushallitus:	Erasmus+	-ohjelma	liikunnalle	
 ja urheilulle Sport, Erasmus+ nuorisoalalle 
 Youth in Action, seminaarit, verkostot
●	 Metropolia	Ammattikorkeakoulu:	CONNEXT	for	
 Inclusion -hankkeen ohjausryhmä
●	 Monaliiku	ry:	FARE	Football	Weeks,	naisten		
 liikunnan tapahtumat

●	 Helsingin	liikuntapalvelut:	hankeyhteistyö	
 ja tapahtumat
●	 Vanhemmat	mukaan	kouluun	ja	työelämään	
 -hanke (Vantaa): Pinnalla ja Ikäpolvet 
 yhdessä-hankkeet
●	 Ikääntyneiden	maahanmuuttajien	toimin-
 takeskus JADE: Ikäpolvet yhdessä ja 
 Mamanet-hankkeet
●	 Liikunnan	ja	kansanterveyden	edistämis-
 säätiö LIKES: Pinnalla-hanke
●	 Yhdenvertaisuusvaltuutetun	toimisto:	
 Pinnalla-hanke
●	 Kotouttamisen	osaamiskeskus:	
 Pinnalla-hanke
●	 Suomen	uima-	ja	hengenpelastusliitto	(SUH):		
 Pinnalla-hanke
●	 Kotouttamisen	osaamiskeskus:	
 Pinnalla-hanke

KANSAINVÄLISET:
●	 Salto-	Youth	Network
●	 Erasmus+	network
●	 FARE	network
●	 Mamanet	Europe	-verkosto
●	 Mamanet	kv.	-verkosto
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Järjestön kehitystyö8
Toimintasuunnitelma 2022 
on kirjoitettu vuonna 2018 
hyväksytyn strategian poh-
jalle. Fimu jatkaa vuonna 
2022 jäsenjärjestöjen 
aktivointia ja kutsumista 
mukaan kehitystyöhön. 

Fimun nykyinen 5-vuotisstrategia (2018-2022) 
uudistetaan vuonna 2022. Strategian uudistami-
sessa käytetään tarvittaessa ulkoista konsul-
tointiapua.

Tilitoimisto vaihdettiin vuoden 2021 lopussa. 
Tämän hetken tilitoimisto on Rantalainen Oy. 
Yhteistyö kokeneet tilitoimiston kanssa vah-
vistaa taloushallinnon osaamista ja vapauttaa 
henkilökunnan resursseja muihin työtehtäviin. 
Tämä vapauttaa resursseja Fimun viestintään, 
kehittämiseen tai uusiin hankkeisiin. 

Vuodelle 2022 suunnitellaan hallituksen jäse-
nille, jäsenjärjestöille ja toimiston työnteki-
jöille suunnattua järjestöhallinnon koulutusta 
Järjestöhautomon kanssa. Vuosittaista kou-
lutustoimintaa jatketaan yhteistyössä mm. 
Liiton uuden tilitoimiston ja Järjestöhautomon 
kanssa. Toive koulutuksista nousi voimakkaasti 
esille lokakuun 2021 järjestöpäivässä.

Lisäksi toimintaa kehitetään yhteistyössä jäsen-
järjestöjen kanssa järjestöpäivällä ja yhteisillä 
hankkeilla.

Aiemmin mainittu ohjaajapankki jäsenjärjes-
töjen ohjaajille kuuluu 2022 kehityskohtei-
siin. Ohjaajapankki tarjoaa uusia jäsenetuja 
jäsenseuroillemme. Mahdollisesti saamme myös 
uusia jäsenseuroja tämän palvelun kautta. 

Toiminnan kehittämiseksi Fimu ostaa tarpeen 
vaatiessa talouspalveluita tavoitteena parantaa 

talouden suunnittelua ja seurantaa. Palvelun 
tarkoituksena on lisätä organisaation talousosaa-
mista. Palvelu ostetaan tukemaan koko vuoden 
toimintaa niin, että koulutuspäiviä on yhdestä 
kolmeen vuodessa. 
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9.1. Toimitilat
Fimun toimisto sijaitsee Pitäjänmäellä Sportti-ta-
lossa (Valimotie 10, 00380 Helsinki) urheiluyhteisön 
toimitiloissa. Toimistossa on työpisteet työnteki-
jöille, ja lisäksi kahdessa kerroksessa on käytettä-
vissä useita neuvottelu- sekä kokoustiloja. 

9.2 Henkilöstö
Vuonna 2022 Fimussa työskentelee kokoaikainen 
toiminnanjohtaja, yhteyspäällikkö, järjestökoor-
dinaattori sekä Punainen kortti rasismille -pro-
jektipäällikkö.  Järjestökoordinaattori vastaa 
jäsenistön tarpeisiin vastaavien yhteistyöhank-
keiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Toiminnanjohtaja vastaa järjestön varsinaisen 
toiminnan suunnittelemisesta ja ylläpidosta, 
budjetista ja talouden seurannasta, jäsenpal-
veluista (yhteistyössä järjestökoordinaattorin 
kanssa), verkostotoiminnasta sekä hankkeiden 
ylemmän tason suunnittelusta ja kehittämisestä. 
Lisäksi hän toimii sihteerinä hallituksen kokouk-
sissa ja muiden työntekijöiden lähiesimiehenä. 

Hanketyöntekijät: 
Punainen kortti rasismille –kampanjassa työs-
kentelee kokoaikainen projektipäällikkö, joka 
vastaa kampanjan kehittämisestä yhdessä toi-
minnanjohtajan kanssa sekä sen toteuttamisesta 
ja levittämisestä sekä hankkeen raportoinnista. 
Mamanet –hankkeessa työskentelee kokoaikainen 

Toimitilat ja henkilöstö9
projektipäällikkö, joka vastaa hankkeen kehit-
tämisestä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa 
sekä sen toteuttamisesta ja levittämisestä sekä 
hankkeen raportoinnista. 

Pinnalla-hanketta koordinoi FIMUn järjestökoor-
dinaattori, joka vastaa hankkeen kehittämisestä 
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa sekä niiden 
toteuttamisesta ja levittämisestä sekä hankkeen 
raportoinnista.

Ikäpolvet yhdessä-hanketta koordinoi uusi rekry-
toitava osa-aikainen hanketyöntekijä vastaten 
hankkeen kehittämisestä sekä sen toteuttami-
sesta ja levittämisestä sekä hankkeen raportoin-
nista. 

Harjoittelijat ja opinnäytetyöntekijät: 
Fimu rekrytoi korkeakouluharjoittelijoita tai 
opinnäytetyöntekijöitä avustamaan joko koulu-
tusta vastaavissa tehtävissä tai tarpeen ilmaan-
tuessa erilaisissa projekteissa. Fimu osallistuu 
myös Nuorten Akatemian Sporttitetti -yhteistyö-
hankkeeseen.
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Talous10
Vuoden 2022 talousarvio on toiminnan liitteenä. 
Fimun toiminnan kulut koostuvat pääsääntöisesti 
toiminnanjohtajan ja järjestökoordinaattorien 
palkasta, toimitilojen vuokrista, jäsenpalveluku-
luista sekä muista toiminnan pakollisista kuluista 
(tietohallinto, tilintarkastus, jne.). Rahoitus 
muodostuu pääasiallisesti valtion myöntämästä 
liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksesta ja 

erityisavustuksista (Punainen kortti rasismille, 
Mamanet, Pinnalla) sekä mahdollisista erillisistä 
hankerahoituksista. Ikäpolvet yhdessä-hanketta 
tukee Helsingin kaupunki ja yksityiset säätiöt. 
FIMUn hankkeiden julkista rahoitusta täydenne-
tään säätiörahoituksella ja varainkeruulla. Uusien 
hankkeiden tuomia lisämahdollisuuksia tarkastel-
laan toiminnan laajentamiseksi.
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•	 Acorfin	ry
• Albaaniliitto ry
• Askelten palo ry
• Bado ry
• Barreto Helsinki Ry
• Berde ry
• Cameroon Cultural and development 
 ass in Fin CAMCUDAF ry
• Capoeira Capital ry
• Caporeira Cordao de Ouro ry
• Elise-Helsinki ry
• Elise-Vantaa ry
• ERI-FIN Sports Club ry
• Ethio-Fin Urheiluseura ry
• FC Kontu ry
• FC Nations United ry
• FC-Safari junior club ry
• Football Club Kurd FCK
• F-TENNIS - Fin Tennis & Pentathlon ry
• Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry
• Helsingin NMKY ry
• Helsinki International Team Sports ry HITS
• IFTIN Community ry
• Iftin-seura ry
• Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys ry
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• Joensuun Monikulttuurisuusyhdistys ry 
 JoMoni
• Kaksoisvirranmaan ystävyysyhdistys ry
• Kansainvälinen hiihtokoulu Ry
• Koillis-Helsingin Maahanmuuttajien  
 urheiluseura ry (KOHMU)
• Lieksan Somaliperhe yhdistys
• Länsi-Suomen Somaliseura ry
• Maahanmuuttajien Päihde ja Mielen-
 terveysongelma ry (Mpmto ry)
• Maakulta ry
• Marokon Atlas-seura
• MEH ry
• Midnimo ry
• Muslimikodin yhdyskunta ry
• Muutoksii ry
• Nelumbo ry
• Pium Capoeira Association ry
• Pohjois-Suomen somalinuoret ry
• R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry
• Ramadan United ry
• Sahan-seura ry
• Salsa Borealis -Pääkaupunkiseudun 
 Salsan ystävät ry
• Sambo 2000 ry

• Solidaarisuus- ja kulttuuriyhdistys ry
•	 Somfin	yhteisö	ry
• Sonpet ry
• Suomalais-Kurdilainen urheiluseura ry
• Suomen maahanmuuttajanaisten   
 liikunta ry
• Suomen Venäjänkieliset Kulsi ry
• Suomi-Arabia Ystävyys, Kulttuuri ja  
 Urheilu, SAYKUS ry
• Suomi-Marokko ystävyys- ja 
 kumppanuusyhdistys ry
• Tampere Africans Sports (TAS) ry
• Tampereen NMKY ry
• Tanssiurheiluseura Oversway ry
• Toivo ry
• Turun NMKY ry
• Union Youth Development ry
• Urheiluseura Dynamo ry
• Vallgård Martial Arts ry
• Vantaan monikulttuuriyhdistys Portti ry
• Vantaan Suomen ja Georgian ystävyys- 
 ja kulttuuriyhdistys ry
• VFT Vantaa ry
• Äs-sänääbil arabialaisen kulttuurin 
 yhdistys ry
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