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Vuoden 2020 pääkohtia1
Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry:n toimintaa vuonna 2020 leimasi 
kotimaisten verkostojen vahvistuminen sekä vahva hanketoiminta Covid-19 
pandemiasta huolimatta. Tämä tuli esiin Fimun jäsenseurojen aktiivisuudessa, 
erityisesti  maahanmuuttajataustaisille naisille ja tytöille suunnatun ruohonjuu-
ritason palloilulaji Mamanetin yhteydessä. Jäsenseurojen myötävaikutuksella 
suunniteltiin uusi maahanmuuttajanaisten yhdenvertaisia vesiliikuntamahdol-
lisuuksia edistävä Pinnalla-hanke, johon Opetus-ja kulttuuriministeriö myönsi 
tuen vuoden 2020 lopussa.

Olemassa olevat hankkeet Syrjinnästä vapaa alue sekä Punainen kortti rasis-
mille -hanke jatkoivat vahvaa toimintaansa. Kansainvälinen  Erasmus+ Sport 
PLAY! (2017–2019)  raportoitiin vuoden 2020 alussa. Niinikään Liikunnan Kehi-
tysyhteistyö LiiKe ry:n kanssa yhteistyössä toteutettu Kestävästi Liikkeelle! 
-hanke saatiin päätökseen. 

Jäsenpalvelut olivat edelleen toiminnan keskiössä ja jäseniä kutsuttiin kaikille 
yhteiseen järjestöpäivään vaikuttamaan tulevan toiminnan suunnittelemiseen 
sekä Mamanetin koulutuksiin ja verkostoon. Jäsentiedotus oli aktiivista uutiskir-
jeiden, tiedotteiden sekä sosiaalisen median kautta. 

Vuoden aikana jatkettiin luontevaa yhteistyötä useiden eri organisaatioiden ja 
monikulttuurisen liikuntakentän toimijoiden kanssa, sekä vahvistettiin jo olemas-
sa olevia verkostoja osallistumalla tapahtumiin ja seminaareihin, ja pandemiasta 
johtuen siirryttiin suurimmalta osalta Teams- ja Zoom-palveluiden käyttöön.  
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FIMU2
2.1 FIMU RY 
Fimu ry on vuonna 1999 perustettu liikunnan ja ur-
heilun valtakunnallinen kattojärjestö, joka edistää 
monikulttuurista liikuntaa Suomessa, sekä toimii 
keskusjärjestönä monikulttuurista liikuntaa ja urhei-
lua tuottaville paikallisille jäsenjärjestöille. Liitto 
edistää maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia 
harrastaa liikuntaa Suomessa, valvoo liikuntatoimin-
taa järjestävien jäsenyhdistysten yhteisiä etuja lii-
kuntasektorilla ja nostaa monikulttuurisen liikunnan 
asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi 
tapahtumien ja verkostojen avulla. 

Fimu toimii monikulttuurisen liikunnan ja urheilun 
kentällä johtavana asiantuntijana ja yhteistyökump-
panina monikulttuurisuus- sekä liikunta- ja urheilu-
järjestöjen keskuudessa. 

2.2 Arvot
Fimun arvojen mukaan monimuotoisuus ja moni-
kulttuurisuus ovat Suomen menestyksen kulmaki-
viä. Kaikkien ihmisten kunnioittaminen on tärkeää 
oikeudenmukaisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskun-
nassa. Kaikkien sukupuolesta, iästä, seksuaalisuu-
desta tai kulttuuritaustasta huolimatta pitää pystyä 
tuntemaan, että he kuuluvat yhteiskuntaan ja ovat 
sen täysimääräisiä jäseniä. Tähän kuuluu olennai-
sesti yhdenvertaisuuden vahvistaminen, syrjäyty-
misen ehkäiseminen ja rasismin vastustaminen sen 
kaikissa ilmenemismuodoissa, erityisesti urheilun ja 
liikunnan kentällä.

Fimu on sitoutunut noudattamaan yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvosuunnitelmaa, jota päivitetään säännöl-
lisesti. 



VUOSI-
KERTOMUS

2020

5

Hanketoiminta3
Fimu hallinnoi Punainen kortti rasismille -hanketta, 
jolle myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) rahoitus kaudelle 01.01.2018–31.05.2020, 
sekä jatkohanke alkaen 1.3.2020.  EU:n vuoden 
2019 loppuun asti rahoittama Erasmus+ Sport PLAY! 
-hanke raportoitiin vuoden 2020 alussa. Matalan 
kynnyksen naisille ja nuorille tytöille suunnat-
tu palloilulaji Mamanet sai vuodelle 2020 OKM:n 
liikunnallisen elämäntavan edistämisen jatkorahoi-
tuksen. Vuonna 2019 aloitettu kestävän kehityksen 
tavoitteista viestivä Kestävästi Liikkeelle! -hanke 
saatettiin päätökseen ja raportoitiin. Syrjinnästä 
vapaa alue jatkoi oikeusministeriön koordinoimana. 
Vuoden lopussa FIMU aloitti Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöltä rahoituksen turvin liikunnan kansalaistoi-
minnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämis-
hankkeen, jolla edistetään maahanmuuttajanaisten 
ja erityisryhmien vesiliikuntamahdollisuuksia.

3.1 Punainen kortti rasismille 
Punainen kortti rasismille -hanke tekee töitä edis-
tääkseen yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa 
sekä yhteiskunnassa laajemminkin hyödyntämällä 
esimerkiksi urheilijoiden asemaa syrjinnänvas-
taisen viestin viejinä. Punainen kortti rasismille 
-hanke suhtautuu yhdenvertaisuuden edistämiseen 
kokonaisvaltaisesti, eli rasismin kitkemisen lisäksi 
hanke työskentelee edistääkseen mm. sukupuolten 
tasa-arvoa, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
sekä vammaisten oikeuksia. Hankkeen tavoittee-
na on edistää urheilun ja liikunnan tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta sekä lisätä tietoisuutta urheilussa 
tapahtuvasta syrjinnästä tuomalla esiin muitakin 
syrjintäperusteita kuin rasismi (sukupuoli, ikä, 
sukupuolen ilmaisu, seksuaalinen suuntautuminen, 
vammaisuus tai terveydentila) sekä syrjinnän inter-
sektionaalisuus ja moniperustaisuus.

Suomessa Punainen kortti rasismille -hanke on tun-
nettu tunnus monessa urheilulajissa. Vuoden 2020 
aikana Punainen kortti rasismille -hankkeen tarjo-
amia syrjinnänvastaisia kapteeninnauhoja käytettiin 
laajasti eri urheilulajeissa. Jalkapallossa kapteenin-
nauhat olivat käytössä sekä naisten että miesten 

pääsarjoissa lähes jokaisella joukkueella. Lisäksi 
futsalissa, salibandyssä, käsipallossa ja uutena 
lajina maahockeyssa nauhat olivat laajasti käytössä.  
Punainen kortti rasismille -hanke oli Palloliiton kans-
sa mukana Kansallisen Liigan Pride-kierroksella, jossa 
jokaisen seuran pelaajat käyttivät sateenkaari-ken-
gännauhoja. Lisäksi seurat nostivat punaisen kortin 
rasismille PKR-teemaotteluissa 2020 aikana mm. 
Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Kapteeninnau-
hojen, kengännauhojen sekä korttien avulla pelaajat 
ja seurat ovat mukana viestimässä yhdenvertaisuu-
den arvoa ja sitä, että urheilu kuuluu kaikille. 

Punainen kortti kiusaamiselle -logo tuli edellisellä 
hankekaudella entistä vahvemmin mukaan toimin-
taan. Kiusaaminen on ilmiö, joka koskettaa laajem-
paa kohderyhmää ja lisäksi erityisesti nuoremmille 
lapsille on ollut helpompi selittää erilaisia syrjinnän 
muotoja (kuten esim. rasismia ja homofobiaa) 
kiusaamisen käsitteen kautta. Koripalloliitto on 
ollut vahvasti mukana Punainen kortti kiusaamiselle 
-kampanjassa. Sekä naisten että miesten koris-
liigojen avauskierroksilla nostettiin punainen kortti 
kiusaamiselle jokaisella ottelupaikkakunnalla.
PKR -hanke vannoo toiminnassaan yhteistyön 
nimeen ja tekee sitä laajasti erityisesti urheiluseu-
rojen kanssa, mutta myös oppilaitosten, yksittäisten 
urheilijoiden, järjestöjen ja muiden hankkeiden 
kanssa. Vuoden 2020 aikana olemassaolevia yhteis-
työsuhteita tiivistettiin sekä uusia yhteistyömuotoja 
laitettiin alulle. Esimerkiksi HJK:n (joka on aktii-
visesti käyttänyt syrjinnänvastaisia kapteeninnau-
hoja ja muita PKR-materiaaleja) kanssa aloitettiin 
suunnitelma rakentaa seuran valmennuskoulutuksiin 
osuuksia yhdenvertaisuusasioista, jotta ymmärrys 
näistä teemoista kasvaa edelleen. Ylipäänsä PKR 
tekee töitä mm. seurojen kanssa miten yhdenvertai-
suutta voi aktiivisesti edistää omassa ympäristössä.  
PKR osallistuu aktiivisesti urheilun tasa-arvo/yhden-
vertaisuustyötä tekevien järjestöjen verkostoihin ja 
pyrkii luomaan uusia yhteistyökumppaneita. Vuoden 
2020 aikana uutta yhteistyötä aloitettiin esim. Ih-
misoikeusliiton ja Väestöliiton Et ole yksin -palvelun 
kanssa.
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Hanke ei pelkästään toteuta rasisminvastaista työtä, 
vaan haluaa edistää liikunnan yhdenvertaisuutta 
laajemminkin, jotta kaikilla olisi parempi liikkua ja 
urheilla. Tämä tarkoittaa myös esim. vammaisur-
heilun ja seksuaalivähemmistöjen liikunnan mah-
dollisuuksien edistämistä. Punainen kortti rasismille 
-hankkeen teettämät erilaiset kapteeninnauhat 
(punainen kortti rasismille, punainen kortti kiusaa-
miselle ja sateenkaarinauha) ovat olleet erittäin nä-
kyvästi esillä urheiluseurojen toiminnassa hankekau-
den aikana erityisesti jalkapallon puolella, mutta 
myös salibandyssa, futsalissa ja käsipallossa. Hanke 
on lähettänyt lähes 1 000 nauhaa ympäri Suomea 
aina Hangosta Rovaniemelle asti. Hanke uskoo 
siihen, että urheiluseurat ja joukkueet voivat tuoda 
nauhojen avulla asenteitaan ja arvojaan esille myös 
ulkopuolisille sekä nostaa vaikeitakin aiheita (kuten 
esim. seksuaalinen suuntautuminen tai syrjintä) 
keskusteluun joukkueen sisällä. PKR -hanke jatkoi 
vuoden 2020 aikana yhteistyötä Jalkapallon pelaa-
jayhdistyksen (JPY) kanssa, mikä on avannut ovia 
uusille yhteistyön muodoille ja kumppaneille sekä 
lisännyt käytettävissä olevien resurssien määrää. 
Edellisellä hankekaudella Punainen kortti rasismille 
-hanke aloitti kouluttamaan urheiluväkeä, urheilu-
johtajia, seuratyöntekijöitä, valmentajia ja ohjaajia 
tavoitteena lisätä tietoisuutta liikunnan ja urheilun 
yhdenvertaisuuden merkityksestä. Tätä toimintaa 

on pyritty laajentamaan, sillä yhdenvertaisuuden 
edistämisessä tarvitaan käytännön työkaluja, moni-
naisuuden arvostamista ja ennen kaikkea tiedosta-
mista ja ymmärrystä yksilötason ja yhteiskunnallisen 
tason erottamisesta. Se, ettei ole itse kohdannut 
tietynlaista kohtelua elämänsä aikana, ei tarkoita, 
etteikö joku toinen olisi. Hankkeessa uskotaan, että 
kouluttamalla urheilun toimijoita ymmärtämään 
paremmin yhdenvertaisuuskysymyksiä, hankkeen 
vaikuttavuus kasvaa entisestään.

Hanke on puhunut sen puolesta, että urheiluseuro-
jen arvot ja asenteet tulisivat näkyviin toiminnassa. 
Tässä ovat apuna toimineet erilaiset viestinnälliset 
keinot, kuten esimerkiksi hankkeemme punaiset 
kortit, erilaiset kapteeninnauhat ja Syrjinnästä vapaa 
alue -kyltit. Hanke on tehnyt Yhdenvertaisempaa ur-
heilua! -oppaan, jonka tavoitteena on herätellä myös 
urheiluseuroja pohtimaan millä tavoin pystyttäisiin 
lisäämään liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa. Materiaalin avulla käsitellään syrjintään 
ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä urheilun 
näkökulmasta sekä esitellä mm. erilaisia termejä ja 
ilmiöitä. Ilmiön nimeäminen nostaa aina ilmiön esiin 
tietynlaisena ja osoittaa, millä tavalla siihen suhtau-
dutaan. Käsitteet toimivat keskustelun avaajina ja 
moninaisuuden esille tuojina, mutta niiden käyttö ei 
ole itsearvoista.
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Hankkeen tunnukset, värit ja sanoma ovat nousseet 
vahvasti ja kattavasti koko urheiluyhteisön tietoi-
suuteen. Vuoden 2020 aikana korona vaikutti myös 
tämän hankkeen toimintaan, ja normaalioloissa 
tapahtuva aktiivinen osallistuminen tapahtumiin ei 
tapahtumien peruuntumisten myötä ollut mahdol-
lista. Hanke oli kuitenkin mukana toteuttamassa 
lukuisia sosiaalisen median kampanjoita rasismin-, 
syrjinnän- ja kiusaamisen vastaisessa työssä. 

Vuosien 2017-2020 oppilaitosvierailuiden aikana 
tabletilla pelattavaa punainen kortti rasismille -peliä 
(kesto 45-75 minuuttia) on pelattu yhteensä 1 983 
oppilaan toimesta. Näistä 1885 oppilasta on ollut 
ala- tai yläkoulussa. Tulosten perusteella peruskoulun 
oppilailla olisi halua käsitellä enemmän rasismiin, 
syrjintään ja kiusaamiseen liittyviä ilmiöitä. Jopa 
46,1 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että ra-
sismia ja syrjintää ei ole käsitelty riittävästi oppilai-
toksissa. Kyselyn vastaajista noin 41,2 prosenttia on 
kokenut kiusaamista joko ihonvärin, kielen, uskon-
non, etnisen taustan tai ulkonäön perusteella. Lisäksi 
41,9 prosenttia vastaajista kokee, että koulussa ei 
ole yhdenvertaista kohtelua. On kuitenkin huomioi-
tava, että kokemuksia on aina kysytty pienryhmissä, 
joten kyselyn tulokset ovat vain suuntaa antavia. 

Koronavuosi vaikutti suuresti mahdollisuuksiin toteut-
taa kouluvierailuja, mutta suunnitelmissa on niiden 
palaaminen osaksi hankkeen normaalia toimintaa 
koronatilanteen rauhoittuessa.

Punainen kortti rasismille -hanke on aktiivinen 
toimija sosiaalisessa mediassa ja viestii monikult-
tuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä 
hankkeista, uutisista ja tutkimuksista Suomessa ja 
maailmalla. Yhtenä viestinnällisenä toimenpiteenä 
on ollut tiedottaa myös muiden monikulttuuristen 
liikuntatoimijoiden tapahtumista ja hankkeista. 
Tavoitteena on synnyttää tulevaisuudessa parem-
paa vuoropuhelua eri järjestötoimijoiden kesken ja 
yhdistää toimintoja. 
Lisätietoa: www.punainenkorttirasismille.fi

3.2 Syrjinnästä vapaa alue 
Fimu jatkoi Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan oh-
jausryhmässä liikunnan ja urheilun alan vastuutaho-
na. Fimu on tuonut kampanjan Suomeen ja omistaa 
kampanjan tavaramerkin. 

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen 
syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedo-
tuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyh-
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teisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyy-
den periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi 
julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, 
siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden 
tunnustamista. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julis-
tautuva organisaatio täyttää lomakkeen internetissä 
ja saa sitä vastaan Syrjinnästä vapaa alue -merkin, 
joka tulee laittaa näkyvälle paikalle organisaation 
tiloissa. Kampanjan idea on tehdä sitoutuminen 
yhdenvertaisuuteen näkyväksi. 

Kampanjan suunnittelu ja toteutus on tehty yhteis-
työssä Fimun, oikeusministeriön, Vammaisfoorumi 
ry:n, Ihmisoikeusliitto ry:n, SETA ry:n ja Nuoriso-
järjestö Allianssin kanssa. Oikeusministeriöllä on 
päävastuu kampanjan koordinoinnista ja materiaali-
en lähettämisestä.  

3.3 ERASMUS+ SPORT –HANKE:  
  P.L.A.Y! 
– PEER EDUCATION, LEADERSHIP, ACTION, YOUTH 
Promoting grassroots sport for educational 
success and social inclusion
Fimu toimi koordinaattorina kansainvälisessä 
Erasmus+ Sport -hankkeessa PLAY Peer education, 
Leadership, Action, Youth - promoting grassroots 
sport for educational success and social inclusion 
vuodet 2017-2019. Hankkeen E-oppimisalusta ja 
muut tuotokset ovat nähtävillä hankkeen sivuilla: 
www.eu-playsport.org 

Vuoden 2020 alussa hanke raportoitiin EU:n EACEA 
(Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency) -virastolle. Vuonna 2020 oli tarkoitus sel-
vittää mahdollisuuksia PLAY! -hankkeen metodien 
levittämiseen jatkohankkeiden muodossa, mutta 
koronakevät sekoitti suunnitelmat. Vuoden 2020 
aikana tutustuttiin Erasmus+ -ohjelman tarjoamaan 
kansainväliseen  nuorisovaihtotoimintaan  ja haettiin 
mukaan Youth in Action -nuorisovaihtoon.  

3.4 MAMANET 
Hyvinvointia ja liikuntaa maahanmuuttajataustai-
sille ja kantaväestön naisille ja tytöille matalan 
kynnyksen palloilulajin parissa
Fimu ry jatkoi vuonna 2019 alkanutta Mamanet -han-
ketta vuonna 2020. Laji edistää naisten ja tyttöjen 
matalan kynnyksen liikuntaa, kotoutumista ja yhden-
vertaisuutta. Lentopalloon perustuvaa lajia vietiin 
edelleen aktiivisesti jäsenseuroihin, laajennettiin 
yhteistyöverkostoa, viestittiin laajasti ja etsittiin 
uusia maahanmuuttajien kanssa toimivia yhdistyksiä 
ja tahoja mukaan yhteistyöhön.

Vuoden 2020 hankeavustus mahdollisti projektipääl-
likön palkkauksen, liikuntaryhmien määrän kasvatta-
misen kuuteen, maahanmuuttajataustaisten naisten 
ohjaajapalkkiot, sekä lisäkoulutusta pelaajille ja 
ohjaajille. Hankkeen vahvuutena on, että naiset itse 
osallistuvat pelaamisen lisäksi tapahtumien järjestä-
miseen, ohjaamiseen, koulutusten suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. 

Mamanet-hankkeen vuoden 2020 onnistumisen yhtenä 
tärkeimpänä tekijänä on ollut laaja yhteistyö mm. 
Helsingin kaupungin liikunta-ja maahanmuuttajapal-
veluiden, sekä Fimun jäsenseurojen Nelumbo ry:n, Su-
mana ry:n, Kohmu ry:n sekä Portti ry:n kanssa. Näistä 
Portti ry:n ryhmä koostuu ainoastaan ikääntyneistä 
maahanmuuttaneista, ja kokemus osoitti että laji 
sopii hyvin ikääntyneillekin henkilöille, jolloin lajin 
vahva yhteisöllisyys joukkuepelin muodossa korostuu. 

Hankekauden päättyessä 31.12.2020, vuoden 2020 
aikana oli ollut toiminnassa seitsemän eri harrastus-
ryhmää, joista Fimun jäsenseuroilla oli neljä ryhmää. 
Seurat olivat Sumana ry, Nelumbo ry, KoHmu ry sekä 
Portti ry. Lisäksi pidettiin yksi ulkovuoro Kannelmäes-
sä, syysvuoro Malminkartanon Nuorisotalolla sekä ko-
keiluna äideille ja tyttärille Laakavuoren ala-asteella.  
Aktiiviohjaajia hankkeessa oli 5, ja pelaajia 151, jotka 
kävivät vähintään kerran harjoituksissa. Liikkumisker-
toja salivuoroilla vuoden aikana kertyi 882.

Hankkeen järjestämissä tapahtumissa Kisakeskuksen 
urheiluopiston leirillä oli 40 osallistujaa ja Kisahallin 
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Mamanet tutuksi -koulutuksessa samoin 40 osallistujaa. 
Mamanet ohjausryhmässä uutena jäsenenä aloitti oh-
jaaja Anna Kajava. Ohjausryhmän tarkoitus hankkees-
sa on ohjata, tukea ja seurata hankkeen etenemistä, 
sekä auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa.  
Ryhmään kuuluivat edustajat, Anna Kajavan lisäksi, 
Suomen Olympiakomiteasta, TUL ry:n hallituksesta, 
Kisakeskuksen Urheiluopistosta sekä Suomen Len-
topalloliiton hallituksesta. Ohjausryhmä kokoontui 
Teamsin välityksellä kolme kertaa. 

Hanke osallistui EU #BeInclusive Awards -kilpailuun, 
saaden hyvät pisteet ottaen huomioon että hanke oli 
toiminut vasta vuoden ajan ennen hakua. Kansainvä-
lisyyttä vahvistettiin myös osallistumalla kv. Mamanet 
-verkoston sekä Euroopan verkoston Teams-tapaami-
siin Suomen edustajina, sekä Itävallan Mamanet -lii-
ton kanssa erilliseen Best Practices -etäkokoukseen. 

Mamanet viestintä ja markkinointi
Mamanet-hanke on aktiivinen toimija sosiaalises-
sa mediassa ja viestii paitsi omasta hankkeesta, 
myös kotimaan ja kansainvälisen yhteistyöverkoston 
tapahtumista ja uutisista, ja siten edistää yhteen-
kuuluvuutta, nostaa esiin pelaajia ja ohjaajia sekä 
tekee lajia tunnetuksi laajemmin.

Vuoden 2020 aikana käytössä oli sosiaalisen median 
kanavat Facebook ja Instagram, sekä verkkosivusto 
www.mamanetfin.com. Yhteistyössä Laajasalon 
Opiston kanssa teetettiin esittelyvideo. Kaikessa 
viestinnässä nostettiin esiin lajin yhteisöllisyys, 
monikulttuurisuus ja joukkuepelille ominaiset 
positiiviset piirteet.  Lajista julkaistiin artikkelei-
ta ja tiedotteita Fimun omilla www-sivuilla sekä 
sosiaalisen median kanavissa. Viestinnän eri kanavat 
tavoittivat yli 1000 henkeä vuoden 2020 aikana. 
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3.5 Kestävästi liikkeelle! -hanke 
Fimun ja Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n yh-
teistyönä toteuttama ja Fingon rahoittama Kestäväs-
ti Liikkeelle! -hanke saatettiin päätökseen keväällä 
2020. Hankkeella viestittiin YK:n Agenda 2030 -oh-
jelman kestävän kehityksen tavoitteista ja kutsuttiin 
ihmisiä mukaan toimimaan kestävän hyvinvoinnin 
puolesta. Hanke toimi sosiaalisessa mediassa toimi-
va, näkyi tapahtumissa, osallisti liikuntatoimintaan 
ja koulutti liikunta-alan opiskelijoita.  

Vuoden 2020 puolella ehdittiin toteuttamaan yksi 
tapahtuma ja kaksi liikunta-alan opiskelijoiden 
koulutusta, mutta Covid19 epidemia esti hankkeen 
päätöstapahtuman järjestämisen. Kokonaisuudessaan 
kampanja saavutti kymmenessä tapahtumassa noin 
600 ihmistä, työpajoissa 175 ihmistä, joista pääosa 
liikunnan AMK-opiskelijoita, ja somessa parhaim-
millaan noin 2 000 ihmistä. 

3.6  Pinnalla-hanke
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi joulukuussa 
2020  FIMU:lle erityisavustuksen liikunnan kan-
salaistoiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
kehittämishankkeeseen, jolla edistetään maahan-
muuttajanaisten ja erityisryhmien vesiliikuntamah-
dollisuuksia. Hanke on kaksivuotinen ja siinä on kaksi 
osakokonaisuutta: toisaalta julkisten liikuntapalve-
luiden tarjoaman maahanmuuttajanaisille soveltuvan 
vesiliikunnan kartoittaminen ja kehittäminen sekä 
toisaalta järjestökentän edellytysten parantaminen 
vesiliikuntapalveluiden tarjoamiseen tälle ryhmälle 
yksityisissä altaissa. Hankkeen tavoitteet, mm. vain 
naisille suunnatun uimavalvojakoulutuksen järjes-
täminen, vastaa FIMUn ja sen jäsenyhdistysten jo 
vuosien ajan esiin nostamiin toiveisiin.

FIMUn yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat 
Lieksan Somaliperheyhdistys ja muut FIMUn jäsenjär-
jestöt, Suomen uima- ja hengenpelastusliitto (SUH), 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Kotouttamisen 
osaamiskeskus, Valtakunnallinen Etnisten suhteiden 
neuvottelukunta (ETNO), Kansanterveyden neuvotte-
lukunta, sekä pääkaupunkiseudulla FIMUn aloitteesta 
toimiva naisten vesiliikuntaverkosto, johon kuuluu 
pääkaupunkiseudun liikuntatoimet, Sporttia kaikille, 
Monaliiku, African Care sekä muita järjestö- ja vesi-
liikunnan toimijoita. 

Hanke aloitettiin joulukuussa 2020 rekrytoimalla 
jäsenjärjestöjä mukaan hankkeen toteutukseen, sekä 
jäseniä hankkeen ohjausryhmään. 
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Jäsenpalvelut4
Jäsenpalvelut ja niiden kehittäminen nähtiin edel-
leen tärkeinä vuonna 2020. Uusia seuroja hyväksyt-
tiin kuusi kappaletta. 

TAPAHTUMAT
Kestävän kehityksen koulutus Jyväskylän yliopis-
ton liikuntatieteellisen opiskelijoille 5.2.2020 
(2 työpajaa). 
Työpajoilla lisättiin kohderyhmän tietoisuutta ja 
sitoutuneisuutta Agenda 2030- tavoitteisiin.

Kestävän kehityksen nyyttärit 5.3.2020 
Sporttitalo
Striimattu työpaja liikunnan ympäristövastuusta, 
jossa esiteltiin Kestävästi Liikkeelle! -hankkeessa 
tehtyä työtä liikunnan ympäristövastuun edistämi-
seksi ja haastettiin lajiliitot mukaan ympäristötal-
koisiin.

Järjestöpäivä 24.10.2020.  
Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingin Vuosaaressa. jossa 
kehitettiin yhdessä liiton vuoden 2021 toimintaa. 
Tavoitteena oli saada jäsenistöltä sekä palautetta 
nykyisestä toiminnasta ja kehitellä ideoita uusiksi 
toimintamuodoiksi, projekteiksi ja jäsenpalveluik-
si. Paikalle saapui yhteensä 20 edustajaa 12 eri 
seurasta.

OSTOPALVELUTAPAHTUMAT
Nuorten liikuntatapahtuma 27.6.2020. 
Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistyksen järjestämä 
tapahtuma nuorille Rautkallion puistossa Vantaalla.

Syyscup 
Sonpetryn järjestämä futsal-turnaus syys-lokakuus-
sa Latokartanon liikuntahallissa, johon osallistui 8 
joukkuetta pääkaupunkiseudulta.

Syysturnaus
Konsom-nuoret ryn järjestämä turnaus tytöille ja 
pojille lokakuussa Keinutien ala-asteella, Helsingissä.

Liikumme yhdessä 1.10–20.12.2020. 
Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen järjestämää 
ohjattua sauvakävelyä 45-75-vuotiaille.

”Äiti, isä, ja minä - urheilullinen perhe” 
10.11.–21.12.2020. 
Sambo 2000 ryn järjestämä perheliikuntatapah-
tuma, Liikuntamyllyssä sekä  Vuosaaren ja Espoon  
painisaleissa. 

Koripallo- ja futsal-turnaus 12.–6.12.2020. 
KOHMU ryn Tapanilassa Monitoimihallissa järjestä-
mät turnaukset tyttöjen ja poikien sekajoukkueilla. 
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Viestintä

Koulutukset, edustukset ja vaikuttaminen

5

6

Fimu toimi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa tiedot-
tamalla omista, jäsenseurojensa ja muiden liikunnan 
ja monikulttuurisuuden toimijoiden tapahtumista, 
maksuttomista liikuntakerhoista ja -tunneista. Fimu 
levitti laajasti ja monipuolisesti informaatiota moni-
kulttuuriseen liikuntaan ja urheiluun liittyen. Fimu 
julkaisi tiedotteita omilla www-sivuillaan, tiedotti 
jäsenistöä jäsenkirjeillä sekä toimitti uutiskirjeitä.

Sosiaalisen median kanavia – kaksi Facebook-sivus-
toa, Instagram, Twitter sekä nettisivut – käytettiin 

aktiivisesti tiedon jakamiseen. Sisäisessä viestinnäs-
sä käytettiin Doodle -tapahtumailmoittautumisia ja 
WhatsAppia, jonka käyttö nopeutti ja helpotti tiedon 
kulkua toimistossa ja erilaisissa työ- ja tapahtuma-
ryhmissä. Hallituksen ja toimiston yhteistä työstöä ja 
yhteydenpitoa varten käytettiin enimmäkseen Goo-
glen dokumentteja. Sisäistä viestintää pidettiin yllä  
säännöllisillä koko toimiston yhteisillä kokouksilla, 
sekä viikottaisilla lyhyemmillä tapaamisilla, lähinnä 
Teamsin välityksellä. 

Fimun hallituksen jäsenet ja toimisto osallistuivat 
mm. seuraaviin koulutuksiin: Henkilöstön talous-
koulutus Countmaster-tilitoimistossa; talousarvion 
laadinta 28.8. ja 3.9., hanke- ja projektivastaavien 
valmennus hankeseurannasta 10.9.  Hallituksen 
talouskoulutus Countmaster-tilitoimistossa: yhdis-
tyksen hallituksen tehtävät ja vastuu. Hallituksen 
koulutus 12.9.

Toimiston työntekijät edustivat FIMUa seuraavissa 
tilaisuuksissa: Connext-hankkeen Virtual Gamified 
Diamonds Seminar 26.8., Folkhälsan, Projektet På 
samma linje ja Suomen Olympiakomitean ESR-rahoit-
teinen Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -we-
binaari 8.9., Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden 
seminaari “Liikunta ulkomaalaistaustaisten yhden-
vertaisuuden ja kotoutumisen edistäjänä” 7.10., 
Työ-ja elinkeinoministeriön kotoutumisen selonteon 
sidosryhmäkuuleminen 26.10., OKM:n Liikuntafoo-
rumi 27.10. , Collaborative partnership in Sports 
27.10., Integration 2020 -tapahtuma 25.–26.11., 
Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan tee-
maseminaari lasten oikeuksista liikunnassa 1.12., 
SUH:n Uimataito kuuluu kaikille-webinaari 3.12., 
Veikkauksen Järjestö- ja kumppaniwebinaari 10.12., 
sekä ESLU ry:n ja Connext-hankkeen Liikunnan ja 
kotoutumisen verkoston tapaamiset.

Lisäksi PKR:n projektipäällikkö osallistui seu-
raaviin tapahtumiin: Suekin häirintätutkimuksen 
julkistustilaisuus 8.9., Eriarvoisuuden kasvot liikun-
nassa -seminaari 17.9., Liikunta ulkomaalaistaustais-
ten yhdenvertaisuuden ja kotoutumisen edistäjänä 
(paneelikeskustelussa mukana) 7.10., Kansainväli-
nen OUT-seminaari: ‘The Role of Associations and 
Leagues in Tackling Homophobia in Football’ 15.10., 
Kuulemistilaisuus rasismin vastaisesta toimintaoh-
jelmasta 19.10., Liikuntafoorumin webinaari 27.10., 
sekä Ihmisoikeudet kansainvälisissä urheilutapahtu-
missa -webinaari 10.11.

FIMU toimi Kotoutumisen tukena -verkostossa, AVIn 
Kotouttavan liikunnan verkostossa, Liikkujan polku 
-verkostossa ja VETO-verkostossa. Lisäksi FIMU toimi 
kansainvälisissä Fare Network (jalkapallon yhdenver-
taisuus), Mamanet Europe – ja Salto Youth (nuoriso-
vaihto) verkostoissa. 

FIMU haki ja hyväksyttiin valtakunnallisen Etnisten 
suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) jäseneksi. Lisäksi 
FIMUn rahastonhoitaja Mourad Bentaleb toimi Ete-
lä-Suomen ETNOn pysyvänä asiantuntijana. Fimu vai-
kutti seuraavien ohjausryhmien kutsuttuna jäsenenä; 
PLAN International Suomen luontoliikuntahanke maa-
han muuttaneille  ja  Metropolian Connext -hanke. 



VUOSI-
KERTOMUS

2020

13

Hallitus ja kokoukset

Henkilökunta

7

8

HALLITUKSEN JÄSENET 1.1.

Daud Mohamed

Hussein Absuge

Mourad Bentaleb

Gedi Suleiman

Ali Sheikh Haidar 

Alina Soikkanen 

Anna Kajava

Päivi Korkea-aho

Larisa de Roberti

Abdelhai Azzouzi

TEHTÄVÄ

Puheenjohtaja, toimiston esimies

Varapuheenjohtaja

Rahastonhoitaja, jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen 

Jäsen

Varajäsen

Jäsen

Jäsen

7.1 Hallituksen kokoukset 2020

Vuonna 2020 hallitus kokoontui 13 kertaa: 
10.1., 11.2., 10.3., 16.6., 4.7., 1.9., 12.9., 5.10., 
13.10., 3.11., 16.11., 28.11. ja 15.12.

KEVÄTKOKOUS
Vuoden 2020 sääntömääräinen kevätkokous järjes-
tettiin 4.7. Helsingissä, Hakunilan kv. yhdistyksen 
tiloissa, Kilpakuja 1, Vantaalla. Paikalla oli 10 
jäsenseuraa. Jatkokokous, jossa tilinpäätös hyväk-

Vuonna 2020 Fimussa työskenteli toiminnanjohta-
jana Katja Arpalo 11.7.2020 asti, Punainen kortti 
rasismille -hankkeessa projektipäällikkö Ilari Äijälä 
30.3.2020 asti, ja 15.7.2020 lähtien Linda Ruutu, 

syttiin, järjestettiin 25.9. Helsingissä, Pitäjämäellä 
Sporttitalolla, jolloin paikalla oli 7 jäsenseuraa. 
Sääntömääräisissä kokouksissa käsiteltiin sääntöjen 
määräämät asiat. 

SYYSKOKOUS
Vuoden 2020 sääntömääräinen syyskokous järjestet-
tiin Helsingissä, 28.11. Itäkeskuksen Stoassa. Paikal-
la oli 7 jäsenseuraa. Sääntömääräisessä kokouksessa 
käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja valittiin 
uusi hallitus.

Mamanet -hankkeessa projektipäällikkö Hanna 
Sarkeala ja järjestökoordinaattori Riitta Latvio (jä-
senpalvelut ja Erasmus -hankkeen raportointi sekä 
1.12. lähtien Pinnalla-hanke).
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Vuoden 2020 aikana Fimuun liittyi kuusi uutta jäsenyhdistystä. Yhteensä Fimun jäsenseuroja oli 64. 
Jäsenseurat liitteessä 1. 

Jäsenseurat

Talous

9

10
Vuonna 2020 Fimun rahoitus muodostui opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista, yleisavustuksesta 
ja Punainen kortti rasismille erityisavustuksesta, sekä muista hankerahoituksesta seuraavasti: 

OKM avustukset 

 80 000 Yleisavustus - Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus      1.1.2020–31.12.2020

 150 000 Erityisavustus PKR-hankkeeseen  1.1.2018–31.5.2020

120 000  Erityisavustus PKR-hankkeeseen  1.3.2020–28.2.2022

 50 000 Erityisavustus Mamanet-hankkeeseen  1.1.2020–31.12.2020

 35 000 Erityisavustus Pinnalla-hankkeeseen  1.12.2020–31.12.2021

 19 800 Erityisavustus Erasmus+ PLAY!-hankkeeseen  1.12.2020–31.12.2020
  

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Nexia Oy ja kirjanpitäjänä Countmaster Oy. 
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LIITE 1. 

FIMUN JÄSENSEURAT
1 Acorfin ry
2 Albaaniliitto ry
3 Askelten palo ry.
4 Bado ry
5 Berde ry
6 Cameroon Cultural and development ass 
 in Fin CAMCUDAF ry
7 Capoeira Capital ry
8 Caporeira Cordao de Ouro ry
9 El Barrio -Klubi ry
10 Elise-Helsinki ry
11 Elise-Vantaa ry
12 ERI-FIN Sport Club ry
13 Ethio-Fin Urheiluseura ry
14 FC Kontu ry
15 FC Nations United ry
16 FC Salama-Hella ry
17 FC-Safari junior club ry
18 FC-Vantaa Stars ry
19 Football Club Kurd FCK
20 F-TENNIS - Fin Tennis & Pentathlon ry
21 Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry
22 Helsingin NMKY ry
23 Helsinki International Team Sports ry HITS
24 IFTIN Community ry
25 Iftin seura ry
26 Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys ry
27 Itä-Vantaan Urheilijat
28 Joensuun Monikulttuurisuusyhdistys ry JoMoni
29 Kaksoisvirranmaan ystävyysyhdistys ry
30 Kansainvälinen hiihtokoulu Ry
31 Koillis-Helsingin Maahanmuuttajien urheilu-
 seura ry (KOHMU)
32 Konsom-nuoret ry
31 Lieksan Somaliperhe yhdistys
32 Länsi-Suomen Somaliseura ry
33 Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveys-
 ongelma ry (Mpmto Ry)

34 Maakulta ry
35 Marokon Atlas-seura ry
36 MEH ry
37 Muslimikodin yhdyskunta ry
38 Muutoksii ry
39 Nelumbo ry
40 Pium Capoeira Association ry
41 R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry
42 Ramadan United ry
43 Sahan-seura ry
44 Salsa Borealis -Pääkaupunkiseudun 
 Salsan ystävät ry
45 Sambo2000
46 Solidaarisuus- ja kulttuuriyhdistys ry
47 Somfin yhteisö ry
48 Sonpet ry
49 Suomalais-Kurdilainen urheiluseura ry
50 Suomen Maahanmuuttajanaisten 
 Liikunta ry (Sumana)
51 Suomen Venäjänkieliset KULSI ry (
 Kulttuurisilta)
52 Suomi-Arabia Ystävyys, Kulttuuri ja 
 Urheilu, SAYKUS ry
53 Suomi-Marokko ystävyys- ja kumppanuus-
 yhdistys ry
54 Tampere Africans Sports (TAS) ry
55 Tampereen NMKY ry
56 Tanssiurheiluseura Oversway ry
57 Turun NMKY ry
58 Union Youth Development ry
59 Urheiluseura Dynamo ry
60 Vallgård Martial Arts ry
61 Vantaan monikulttuuriyhdistys Portti ry
62 Vantaan Suomen ja Georgian ystävyys- 
 ja kulttuuriyhdistys ry
63 VFT Vantaa ry
64 Äs-sänääbil arabialaisen kulttuurin 
 yhdistys ry
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