
YHDISTYKSEN  SÄÄNNÖT 
 
§ 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry. Yhdistyksen epävirallinen nimi 
englanniksi on Finnish Multicultural Sport Federation, Fimu, jota käytetään kansainvälisissä 
yhteyksissä. 
 
Näissä säännöissä käytetään nimeä Fimu. 
 
Fimun kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Fimun virallinen kieli on suomi. Fimun 
rekisteröinti- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Tarpeen mukaan yhdistys voi tiedottaa myös muilla 
kielillä.  
 
§ 2 FIMUN TARKOITUS 
Fimun tarkoituksena on toimia valtakunnallisena liikuntaa ja urheilua järjestävien monikulttuuristen 
jäsenten liittona, niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä, sekä 
niiden henkilöjäsenten yleisten ja yhteisten etujen valvojana, jotka näiden sääntöjen edellyttämin 
tavoin edistävät monikulttuurista liikuntaa ja urheilua Suomessa. 
 
Fimun toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. 
Toiminnassa edistetään maahanmuuttajien mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan ja toimintaan 
jossa  kulttuurit  kohtaavat ja monikulttuurinen yhteiskunta kehittyy. Toiminnan periaatteita ovat 
kunnioitus, ennakkoluulottomuus ja demokratia. 
 
§ 3 TOIMINTAMUODOT 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Fimu toimii jäsenistönsä valtakunnallisena yhdyssiteenä 
monikulttuurisessa  liikunta- ja  urheilutoiminnassa  
tiedottamalla,  kouluttamalla, järjestämällä valmennustoimintaa ja liikuntatapahtumia,  
ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa 
toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia,  
tekemällä yhteistyötä kansallisten lajiliittojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa,  
noudattamalla yleisesti  hyväksyttyjä urheilun ja  liikunnan eettisia  periaatteita,  
noudattamalla kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n 
vahvistamaa antidopingsäännöstöä. 
 
Edunvalvonta 
vaikuttamalla Suomessa harjoitettavaan liikuntapolitiikkaan 
vaikuttamalla kansainväliseen monikulttuuriseen urheilu- ja liikuntapolitiikkaan.  
 
TALOUDELLINEN  TOIMINTA 
Toimintaansa varten Fimu hankkii varoja järjestämällä asianomaisella luvalla varainkeräyksiä ja 
arpajaisia, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamalla 
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Fimu voi harjoittaa julkaisutoimintaa, 
liikunta- ja urheiluvälineiden vuokrausta sekä välitystä. 
 
§ 4 Fimun JÄSENYYDET 
Fimu voi kuulua jäsenenä kansallisiin ja kansainvälisiin alan liittoihin ja yhdistyksiin. Fimu huolehtii, 
että näiden sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan omassa toiminnassa. 
 
§ 5 Fimun JÄSENET 
Fimun varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, joka haluaa edistää monikulttuurista 
liikuntaa ja joka sitoutuu noudattamaan Fimun sääntöjä.  
Fimun liittohallituksen  kokous voi hyväksyä jäsenen kirjallisesta hakemuksesta. 
Kirjalliseen jäsenhakemukseen on liitettävä yhdistysrekisteriote, yhdistyksen säännöt, tiedot 
perustamisajankohdasta, jäsenmäärästä ja yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta. 



 
Jäsenyys tulee tämän jälkeen voimaan heti jäsenen maksettua jäsenmaksunsa. 
 
Varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden liittokokous 
päättää. Jäsenmaksu on maksettava kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja  sen 
maksaminen on edellytyksenä varsinaisen jäsenen äänioikeudelle liittokokouksessa. 
 
Fimu voi periä liittymis- ja jäsenmaksuja varsinaisilta jäseniltään. 
 
Varsinaisen jäsenen on toimitettava helmikuun aikana Fimulle jäsenistään sellainen selvitys, josta 
ilmenevät edellisen kalenterivuoden jäsenmäärässä tapahtuneet muutokset sekä muut hallituksen  
määräämät tiedot. 
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea Fimun 
toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden 
liittokokous päättää. 
 
Fimun kokous voi liittohallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä 
kunniapuheenjohtajiksi.  
Kunniajäsenet kutsutaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä. 
 
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä  jäsenmaksua. 
 
§ 6 SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN 
Fimu ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan 
dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton 
dopingsäännöstöön sekä Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen 
antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten 
antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 
 
§ 7 EROAMINEN, EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMENPITEET 
 
Jäsen voi erota Fimusta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Eroaminen tulee voimaan heti kun ilmoitus on tehty. Jos jäsenyhdistys purkautuu, se on erotettava 
Fimusta. 
 
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi liitosta, jos se on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta edelliseltä 
vuodelta. 
 
Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii 
vastoin Fimun tarkoitusta tai toimintaperustaa. Liittohallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta 
määräajaksi Fimun toiminnasta. Kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta 
päättää liittohallitus sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa 
kurinpitomääräyksissä. 
 
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, 
kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa Fimun kokoukselle ja 
urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.  
 
§ 8 Fimun HALLINTO 
Fimun päätösvaltaa käyttää liittokokous. Fimun toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus. 
 



§ 9 Fimun NIMEN KIRJOITUSOIKEUDET 
Fimun nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, aina 
kaksi yhdessä. Liittohallitus voi myös määrätä Fimun toimihenkilön kirjoittamaan yksin Fimun 
nimen.  
 
§ 10 TOIMINTA- JA TILIKAUSI 
Fimun toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja liittohallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 
 
§ 11 Fimun KOKOUKSET 
Fimun varsinaiset kokoukset pidetään liittohallituksen määrääminä päivinä seuraavasti; 
kevätkokous toukokuun 15 päivään mennessä ja syyskokous joulukuun 15 päivään mennessä. 
Kirjalliset kokouskutsut on lähetettävä 14 vuorokautta ennen kokousta. 
 
Fimun kevätkokouksessa  käsitellään  seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
äntenlaskijaa 

3. Todetaan edustettuina olevat jäsenet ja niiden äänivaltaiset edustajat 

4. Todetaan kokouksen  laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

5. Esitetään hallituksen laatima liiton vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama 
lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille 

7. Nimetään tarvittaessa ehdollepanotoimikunta valmistelemaan seuraavassa 
syyskokouksessa tehtäviä  liiton puheenjohtajan ja  hallituksen jäsenvalintoja 

8. Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai jäsenten esittämät  asiat 

9. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista 
äänistä.  

 
Fimun syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 

3. Todetaan edustettuina  olevat jäsenet ja niiden äänivaltaiset edustajat 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus kullekin jäsenryhmälle erikseen 

6. Vahvistetaan  seuraavan  vuoden  toiminta- ja taloussuunnitelma 

7. Päätetään hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja 
palkkioiden suuruus 

8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja 

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 

10. Valitaan kaksi tilintarkastuslain edellyttämää tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa  
tarkastamaan  seuraavan vuoden  tilejä ja hallintoa 

11. Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai jäsenten esittämät asiat 

12. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista 
äänistä. 



 
Esille tulevat asiat on annettava liittohallitukselle tiedoksi 30 päivää ennen syyskokousta.  
Jokaisella  varsinaisella jäsenellä on Fimun kokouksissa yksi  ääni. 
Yhdistyksen äänioikeutetun edustajan pitää olla edustamansa yhdistyksen jäsen ja tehtävään 
valtuutettu eikä sama henkilö kokouksessa saa edustaa kuin yhtä yhdistystä.  
 
Liiton kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on Fimun kokouksissa puheoikeus mutta ei 
äänioikeutta. 
 
Kannatusjäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään liittohallituksen kutsusta tai kun liittokokous niin päättää tai kun 
vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia 
tehnyt siitä liittohallitukselle kirjallisen esityksen. 
 
Varsinaiset ja ylimääräiset liittokokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kirjallinen kutsu 
esityslistoineen  kullekin jäsenelle niiden ilmoittamaan postiosoitteeseen vähintään neljätoista 
(14) päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat 
antaneet sähköpostin tätä tarkoitusta varten. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjallisesti 
vain, jos heillä ei ole sähköpostiosoitetta. 
 
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Henkilöäänestykset pidetään suljettuina lippuäänestyksinä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että 
eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava yli puolet 
annetuista äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.  
 
Tasatuloksen sattuessa asiaäänestyksessä päätökseksi tulee se kanta, jota kokouksen 
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 
 
§ 12 ALOITTEET 
 
Varsinainen jäsen voi tehdä Fimun sääntömääräiselle kokoukselle aloitteen. Aloite kevätkokousta 
varten on tehtävä edellisen vuoden loppuun mennessä ja syyskokousta verten elokuun loppuun 
mennessä. Hallituksen on tuotava aloite Fimun kokouksen käsiteltäväksi omalla lausunnollaan 
varustettuna.  
 
§ 13 LIITTOHALLITUS 
 
Liittohallitus hoitaa liiton asioita yhdistyslain, näiden sääntöjen ja liiton kokouksien päätösten  
mukaisesti. 
Hallituksen tulee mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti edustaa kumpaakin sukupuolta, maan 
eri osia, eri lajeja ja kansalaisuuksia.  
 
Liittohallitukseen kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
sekä valitut viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 
Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä on saapuvilla. 
 
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten 
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan kokouksen 
päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kanta. 
  



 
Liittohallituksen  tehtävät: 
 
hoitaa Fimun asioita, lakien, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti edustaa Fimua 
valita  Fimun edustajat  muihin yhteisöihin 
kutsua Fimun kokoukset koolle ja valmistella niitä valita valiokunnat ja työryhmät 
pitää jäsenluetteloa 
nimittää ja erottaa Fimun toimihenkilöt  
hoitaa Fimun taloutta ja omaisuutta: huolehtia siitä, että Fimun kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty  
huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten laatimisesta 
vahvistaa Fimun sääntöjä alemman asteiset määräykset ja ohjeet huolehtia arvokilpailujen 
anomisesta 
päättää jäseniin ja niiden jäseniin kohdistuvista yhdistysoikeudellisista kurinpitotoimenpiteistä 
päättää Fimun ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä  
hoitaa muut Fimun ja lajien toimintaa edistävät tehtävät 
 
 
§ 13 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Fimun kokous vähintään kolmen neljäsosan 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Fimun 
sääntömuutoksista ilmoitetaan yhdistysrekisteriin. 
 
§  14 Fimun PURKAMINEN 
Fimun purkamisesta päättää Fimun kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista 
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava Fimun purkamisesta. Fimun purkautuessa varat on 
luovutettava johonkin Fimun tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen 
päätöksen  mukaisesti. Fimun purkamisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin. 
 
§ 15 YHDISTYSLAKI 
Sikäli, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä liiton toiminnasta noudatetaan voimassa olevaa 
yhdistyslakia. 
 
 
 


