FIMU RY:N VUOSIKERTOMUS 2019

VUODEN 2019 PÄÄKOHTIA

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry:n toimintaa vuonna 2019 leimasi kotimaisten verkostojen
laajeneminen ja vahvistuminen useiden uusien toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, uudet
kotimaiset hankealoitteet, Fimun jäsenseurojen ja PLAY! -hankkeen nuorten aktiivisuus tapahtumissa, sekä
erityisesti maahanmuuttajataustaisille naisille ja tytöille suunnatun matalan kynnyksen palloilulaji
Mamanetin edistäminen opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksen avulla.
Olemassa olevat hankkeet Syrjinnästä vapaa alue sekä Punainen kortti rasismille -hanke jatkoivat vahvaa
toimintaansa. Kansainvälinen Erasmus+ Sport PLAY! saavutti vuonna 2019 viimeisen toimintavuotensa ja
huipentui Barcelonassa järjestettyyn päätösseminaariin lokakuussa. Vuoden aikana arvioitiin, sovellettiin ja
levitettiin hankkeen menetelmiä sekä julkaistiin hankkeen lopputuotokset, videot ja E-oppimisalusta.
Uutena avauksena Fimu aloitti yhteistyön Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n kanssa Kestävästi
Liikkeelle -hankkeen voimin. Hankkeella viestitään YK:n Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen
tavoitteista. Jäsenpalvelut olivat edelleen toiminnan keskiössä ja jäseniä aktivoitiin niin Mamanetin
koulutuksiin ja ohjaajiksi PLAY! -hankkeen pariin. Jäsenten ajankohtaisesta tiedottamisesta huolehdittiin.
Vuoden aikana jatkettiin luontevaa yhteistyötä useiden eri organisaatioiden ja monikulttuurisen
liikuntakentän toimijoiden kanssa, sekä vahvistettiin jo olemassa olevia verkostoja osallistumalla
tapahtumiin ja seminaareihin. Uudenlaisesta yhteistyöstä esimerkkinä Fimu kutsui koolle toimijoita, joiden
kohderyhmä ovat vammaiset maahanmuuttajat. Fimu haki ja sai Vammaisurheiluliiton (nykyinen
Paralympiakomitea) AHOS-apurahaa opintomatkaa ja vertaistoimintaa varten Hilma tukikeskuksen
kanssa.

1. FIMU RY

Fimu ry on vuonna 1999 perustettu liikunnan ja urheilun valtakunnallinen kattojärjestö, joka edistää
monikulttuurista liikuntaa Suomessa, sekä toimii keskusjärjestönä monikulttuurista liikuntaa ja urheilua
tuottaville paikallisille jäsenjärjestöille. Liitto edistää maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia harrastaa
liikuntaa Suomessa, valvoo liikuntatoimintaa järjestävien jäsenyhdistysten yhteisiä etuja liikuntasektorilla ja
nostaa monikulttuurisen liikunnan asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi tapahtumien ja
verkostojen avulla.
Fimu toimii monikulttuurisen liikunnan ja urheilun kentällä johtavana asiantuntijana ja
yhteistyökumppanina monikulttuurisuus- sekä liikunta- ja urheilujärjestöjen keskuudessa.

2.

ARVOT

Fimun arvojen mukaan monimuotoisuus ja monikulttuurisuus ovat Suomen menestyksen kulmakiviä.
Kaikkien ihmisten kunnioittaminen on tärkeää oikeudenmukaisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa.
Kaikkien sukupuolesta, iästä, seksuaalisuudesta tai kulttuuritaustasta huolimatta pitää pystyä tuntemaan,
että he kuuluvat yhteiskuntaan ja ovat sen täysimääräisiä jäseniä. Tähän kuuluu olennaisesti
yhdenvertaisuuden vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja rasismin vastustaminen sen kaikissa
ilmenemismuodoissa, erityisesti urheilun ja liikunnan kentällä.
Fimu on sitoutunut noudattamaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, jota päivitetään
säännöllisesti.

3.

FIMUN HANKETOIMINTA

Fimu hallinnoi Punainen kortti rasismille -hanketta, jolle myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM)
rahoitus kaudelle 01.01.2018 - 31.05.2020. EU:n vuoden 2019 loppuun asti rahoittama Erasmus+ Sport
PLAY! -hanke jatkui Fimun koordinoimana viiden maan yhteistyönä. Matalan kynnyksen palloilulaji
Mamanet sai vuodelle 2019 OKM:n liikunnallisen elämäntavan edistämisen rahoituksen. Uutena avauksena
Fimu aloitti yhteistyön Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n kanssa Kestävästi Liikkeelle -hankkeen voimin.
Hankkeella viestitään YK:n Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitteista. Hankeaika oli
1.5.2019-31.3.2020. Rahoituksen myönsi Fingo (Suomalaiset kehitysjärjestöt). Syrjinnästä vapaa alue jatkoi
oikeusministeriön koordinoimana. Fimu haki ja sai Vammaisurheiluliiton (nykyinen Paralympiakomitea)
AHOS-apurahaa opintomatkaa ja vertaistoimintaa varten Hilman, vammaisten maahanmuuttajien
tukikeskuksen kanssa.

Punainen kortti rasismille –hanke
Suomessa Punainen kortti rasismille -hanke on tunnettu tunnus monessa urheilulajissa. Tällä hankekaudella
otettiin myös vahvemmin Punainen kortti kiusaamiselle -logo mukaan toimintaan. Tämä oli tietoinen
ratkaisu, sillä hanke ei ole pelkästään enää rasisminvastainen hanke, vaan liikunnan yhdenvertaisuutta
edistävä hanke. Kiusaaminen on ilmiö, joka koskettaa laajempaa kohderyhmää ja lisäksi erityisesti
nuoremmille lapsille on ollut helpompi selittää erilaisia syrjinnän muotoja (kuten esim. rasismia ja
homofobiaa) kiusaamisen käsitteen kautta. Koripalloliitto (miesten ja naisten korisliigat) on ollut vahvasti
mukana Punainen kortti kiusaamiselle -kampanjassa. Hankkeen tavoitteena 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 intersektionaalisuus ja moniperustaisuus.

Hanke lisäsi vaikuttavuutta rakentamalla omaa toimintaa vaikuttavuusketjun avulla. Vaikuttavuusketju on
hyvä työkalu suunnitteluun, toiminnan ohjaamiseen ja uusien ideoiden testaamiseen. Se pakottaa
miettimään toiminnan kriittiset osa-alueet ja jäsentämään toiminnan niin itselle kuin ulkopuolisille.
Hankkeen tunnukset, värit ja sanoma ovat nousseet vahvasti ja kattavasti koko urheiluyhteisön
tietoisuuteen. Vuoden 2019 aikana hanke oli mukana 260 tapahtumassa tai toiminnassa, joissa se tavoitti
arvion mukaan yli 890 000 ihmistä yli 50 kaupungissa. Lisäksi hanke oli mukana toteuttamassa lukuisia
sosiaalisen median kampanjoita rasismin-, syrjinnän- ja kiusaamisen vastaisessa työssä. Hankkeen
tunnukset näkyivät vuoden 2019 aikana useiden eri lajien tapahtumissa sekä turnauksissa, sillä punaista
korttia rasismille ja kiusaamiselle näytettiin jalkapallon lisäksi koripallossa, jääkiekossa, salibandyssä,
kamppailulajeissa, futsalissa, lentopallossa, amerikkalaisessa jalkapallossa ja käsipallossa. Rasismi
ymmärretään ihonväriin, kieleen, uskontoon tai etniseen alkuperään liittyvänä kiusaamisena tai syrjintänä.
Kiusaaminen on toistuvaa, tahallista ja kiusattu on kiusaajaan nähden alisteisessa asemassa.
Vuoden 2019 rasisminvastainen viikolla Punainen kortti rasismille -hanke lanseerasi Kasvot -videosarjan
YLE:n urheilustudiossa ja saman päivän Urheiluruudussa. Urheilustudiolla ja urheiluruudulla oli päivän
aikana yhteensä yli 1 000 000 katsojaa sekä urheilijoiden videoita on katsottu myös YLE Areenasta ja
Youtubesta. Kampanjassa tunnetut suomalaiset huippu-urheilijat kertoivat henkilökohtaisia tositarinoita
kiusaamisesta tai syrjinnästä, jota he ovat kohdanneet urheilussa tai urheilukenttien ulkopuolella.
Urheilijoiden kertomat tarinat ovat osoitus siitä, että myös menestyneet urheilijat kohtaavat kiusaamista,
syrjintää, häirintää ja rasismia. Mukana kampanjassa olivat mm. Susijengin kapteeni Shawn Huff,
Huuhkajien kapteeni Tim Sparv, Naisleijonien kapteeni Jenni Hiirikoski, Oulun Kärppien ja Leijonissakin
kapteenina toiminut Lasse Kukkonen ja nyrkkeilijä Elina Gustafsson.
PKR -hanke vannoo toiminnassaan yhteistyön nimeen ja tekee sitä laajasti erityisesti urheiluseurojen
kanssa, mutta myös oppilaitosten, yksittäisten urheilijoiden, järjestöjen ja muiden hankkeiden kanssa.
Hanke ei pelkästään toteuta rasisminvastaista työtä, vaan haluaa edistää liikunnan yhdenvertaisuutta
laajemminkin, jotta kaikilla olisi parempi liikkua ja urheilla. Tämä tarkoittaa myös esim. vammaisurheilun ja
seksuaalivähemmistöjen liikunnan mahdollisuuksien edistämistä. Punainen kortti rasismille -hankkeen
teettämät erilaiset kapteeninnauhat (punainen kortti rasismille, punainen kortti kiusaamiselle ja
sateenkaarinauha) ovat olleet erittäin näkyvästi esillä urheiluseurojen toiminnassa hankekauden aikana
erityisesti jalkapallon puolella, mutta myös salibandyssa, futsalissa ja käsipallossa. Esimerkiksi
salibandyliigan sekä miesten ja naisten finaaleissa käytettiin hankkeen nauhoja. Tällä hetkellä hanke on
lähettänyt yli 800 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 2019 aikana yhteistyötä Jalkapallon pelaajayhdistyksen (JPY)
kanssa, mikä on avannut ovia uusille yhteistyön muodoille ja kumppaneille sekä lisännyt käytettävissä
olevien resurssien määrää. Hankkeella on ollut vuonna 2019 käytettävissään projektipäällikön lisäksi osaaikainen työntekijä, joka on osallistunut hankkeen koulutusmateriaalien ja toiminnan kehittämiseen.

Kuluvalla hankekaudella Punainen kortti rasismille -hanke on aloittanut kouluttamaan urheiluväkeä,
urheilujohtajia, seuratyöntekijöitä, valmentajia ja ohjaajia tavoitteena lisätä tietoisuutta liikunnan ja
urheilun yhdenvertaisuuden merkityksestä. Yhdenvertaisuuden edistämisessä tarvitaan käytännön
työkaluja, moninaisuuden arvostamista ja ennen kaikkea tiedostamista ja ymmärrystä yksilötason ja
yhteiskunnallisen tason erottamisesta. Se, ettei ole itse kohdannut tietynlaista kohtelua elämänsä aikana, ei
tarkoita, etteikö joku toinen olisi.
Hanke on puhunut sen puolesta, että urheiluseurojen 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 urheilua! 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
suhtaudutaan. Käsitteet toimivat keskustelun avaajina ja moninaisuuden esille tuojina, mutta niiden käyttö
ei ole itsearvoista. Jotta päästään siihen, että sukupuolella tai ihonvärillä ei ole väliä, täytyy ensin
ymmärtää, että sukupuolella tai ihonvärillä on väliä.

Vuosien 2017-2020 oppilaitosvierailuiden aikana tabletilla pelattavaa punainen kortti rasismille -peliä
(kesto 45-75 minuuttia) on pelattu yhteensä 1983 oppilaan toimesta. Näistä 1885 oppilasta on ollut ala- tai
yläkoulussa. Hankekaudella 2018-2020 Punainen kortti rasismille -hanke vieraili myös
ammattioppilaitoksissa Espoossa, Tampereella, Ikaalisissa, Mäntässä sekä Hämeenkyrössä.
Ammattioppilaitoksissa oli pelaajia yhteensä 98 oppilasta. Tulosten perusteella peruskoulun oppilailla olisi
halua käsitellä enemmän rasismiin, syrjintään ja kiusaamiseen liittyviä ilmiöitä. Jopa 46,1 prosenttia
kyselyyn vastanneista koki, että rasismia ja syrjintää ei ole käsitelty riittävästi oppilaitoksissa. Kyselyn
vastaajista noin 41,2 prosenttia on kokenut kiusaamista joko ihonvärin, kielen, uskonnon, etnisen taustan
tai ulkonäön perusteella. Lisäksi 41,9 prosenttia vastaajista kokee, että koulussa ei ole yhdenvertaista
kohtelua. On kuitenkin huomioitava, että kokemuksia on aina kysytty pienryhmissä, joten kyselyn tulokset
ovat vain suuntaa antavia.
Punainen kortti rasismille -hanke on aktiivinen toimija sosiaalisessa mediassa ja viestii
monikulttuurisuuteen 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 parempaa
vuoropuhelua eri järjestötoimijoiden kesken ja yhdistää toimintoja. Vuonna 2019 hanke järjesti kaksi
seminaaria. Heinäkuussa hanke oli mukana SuomiAreenalla Porissa järjestämässä keskustelutilaisuutta
urheilun törkypuheesta ja siitä, miten sitä voisi ehkäistä. Lokakuun lopulla hanke järjesti yhteistyössä
Vantaan Jalkapalloseuran ja PLAY! -hankkeen kanssa Jalkapallo kuuluu kaikille -keskustelutilaisuuden
vanhemmille ja valmentajille, jossa pohdittiin, miten jalkapallon avulla voidaan edistää inkluusiota,
kotoutumista ja opettaa tärkeitä elämäntaitoja.
Lisätietoa: www.punainenkorttirasismille.fi

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja
Fimu jatkoi Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan
ohjausryhmässä liikunnan ja urheilun alan
vastuutahona. Fimu on tuonut kampanjan Suomeen ja
omistaa kampanjan tavaramerkin. Fimu on pitänyt
aktiivisesti Syrjinnästä vapaa alue -verkostoa yllä
erityisesti sosiaalisen median kanavissa.
Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen
syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen
tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja
työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa
syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi
alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän
vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten
yhdenvertaisuuden tunnustamista. Syrjinnästä vapaaksi
alueeksi julistautuva 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
yhteistyössä Fimun, oikeusministeriön,
Vammaisfoorumi ry:n, Ihmisoikeusliitto ry:n, SETA ry:n
ja Nuorisojärjestö Allianssin kanssa. Oikeusministeriöllä
on päävastuu kampanjan koordinoinnista ja
materiaalien lähettämisestä.
Lisätietoa: http://www.yhdenvertaisuus.fi/kampanjat/syrjinnasta_vapaa_alue/

ERASMUS+ SPORT -HANKE: P.L.A.Y! – PEER EDUCATION, LEADERSHIP, ACTION, YOUTH Promoting grassroots sport for educational success and social inclusion 2017 - 2019
Hankkeen päätavoitteena oli tukea ruohonjuuritason liikunnan avulla syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja
nuorten edellytyksiä täyteen osallisuuteen yhteiskunnassa kehittämällä liikunnasta koulunkäyntiin
siirrettävissä olevia henkilökohtaisia ja sosiaalisia elämäntaitoja sekä edistämällä osallistujien aktiivisuutta,
motivaatiota ja terveyttä liikunnalla.
PLAY! -hankkeen kohderyhmänä olivat lapset ja nuoret, joilla on
esimerkiksi maahanmuuttajataustan, perheen heikon sosiaalisen
tai koulutuksellisen taustan tai alhaisen koulunkäyntiasteen
vuoksi huonommat edellytykset oppivelvollisuuden
suorittamiseen, ammatillisen koulutuksen hankkimiseen ja
sijoittautumiseen työmarkkinoille. Hankkeessa tehdyn
taustakyselyn ja muiden tutkimusten mukaan mahdollisten
sosiaalisten ja kotoutumisongelmien lisäksi kohderyhmä myös
osallistuu muuta ikäryhmäänsä vähemmän yhteiskunnallisiin ja
liikunnallisiin toimintoihin koulussa ja koulun ulkopuolella.
Hankkeessa oli vuonna 2017 kartoitettu kohderyhmän tarpeita
ja hyvien käytänteitä, kehitetty hankkeen metodiset lähestymistavat ja vuonna 2018 toteutettu
ensimmäinen testipilotti hankkeen kohderyhmästä rekrytoitujen ja koulutettujen vapaaehtoisnuorten
avulla. Vuosi 2019 oli 3-vuotisen hankkeen viimeinen, jonka aikana arvioitiin testipilotissa partnereiden
välillä jaettuja menetelmiä, sovellettiin niitä käytäntöön 2. pilotissa sekä toimitettiin ja julkaistiin hankkeen
menetelmät koulutusmateriaaleiksi hankkeen nettisivuille laaditulle E-oppimisalustalle. Vuoden aikana
myös toimitettiin ja julkaistiin verkossa hankkeen muut julkaisut (taustakartoitus, hyvien käytänteiden
kokoelmat sekä raportit piloteista, evaluointiraportit jne.) sekä videot vapaaehtoistoiminnoista,
menetelmistä ja hankkeesta
kokonaisuutena.
Ensimmäisessä pilotissa
nuoret vapaaehtoiset
suunnittelivat ja toteuttivat
viikoittaisia vuorovaikutteisia
liikuntasessioita
kohderyhmän lapsille ja
nuorille Fimun jäsenseuroissa
ja kumppaniyhdistyksissä.
Vapaaehtoiset koulutettiin
käyttämään ohjausmetodeja,
joilla pyrittiin motivoimaan
lapsia ja antamaan heille
liikunnasta kouluun
siirrettäviä taitoja. Fimussa käytettiin metodina vastuuntuntoisuuden mallia (Teaching Personal and Social
Responsibility - TPSR), jolla lapsia ja nuoria ohjattiin itseään ja muita kunnioittavaan käytökseen,
osallistumiseen, sitoutumiseen sekä tekemään ryhmätyötä. Mallissa osallistujien vastuunottoa ja
osallisuutta tuettiin mm. mallintamalla kunnioitusta, luomalla onnistumismahdollisuuksia ja antamalla
valinnanmahdollisuuksia. Samoin osallistujien sosiaalista kanssakäymistä edistettiin tietoisesti

kannustamalla mielipiteiden ilmaisuun sekä antamalla roolia liikuntasessioiden organisointiin liittyvissä
tehtävissä ja arvioinnissa.
Vuoden 2019 pilotissa jatkettiin
kevään aikana liikuntasessioiden
järjestämistä Koillis-Helsingin
maahanmuuttajien urheiluseura
KOHMU ry:n, HNMKYn ja VAU ry:n
liikuntakerhoissa, mutta lisäksi
järjestettiin kaksi vapaaehtoisten ja
lasten ideoimaa
liikuntatapahtumaa, joiden avulla
kehitettiin lasten, nuorten ja
vapaaehtoisten aloitekykyä ja
yrittäjyyttä. KOHMUssa järjestettiin
kahtena peräkkäisenä sunnuntaina
tammikuussa kolmen seuran koripalloturnaus, jossa vapaaehtoiset toimivat tuomareina. Kaivokselan
koulun VAU ry:n kerhon lapset ja vapaaehtoiset puolestaan suunnittelivat ja toteuttivat koulun juhlasalissa
kevään lopulla koko perheen liikuntatapahtuman temppuratoineen, johon lapset olivat itse piirtäneet ja
levittäneet mainoksia, sekä järjestäneet vanhempiensa avustuksella buffetin.
Vuonna 2019 järjestettiin myös hankkeen arviointiin (tammikuu, Lontoo) ja raportointiin (lokakuu,
Barcelona) fokusoidut kansainväliset partnerikokoukset. Lisäksi hankkeessa toteutettiin tiedotus- ja
keskustelutilaisuuksia vanhemmille sekä sidosryhmille. Syksyllä järjestettiin yhteistyössä Punainen kortti
rasismille -hankkeen ja Kulttuuritulkkihankkeessa mukana olevan Vantaan palloseuran kanssa Football is for
All- tapahtuman osana Fare Football People Weeks -kampanjaa, jossa keskusteltiin jalkapallokulttuurin
yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuudesta erityisesti maahanmuuttajalasten, -nuorten ja -perheiden
kannalta. Hankkeen lopputapahtuma Barcelonassa 16.-17.10.2020 keräsi n. 120 liikunta-alan toimijaa miltei
20 eri maasta keskustelemaan ruohonjuuritason kasvatuksellisesta vapaaehtoistyöstä ja inkluusiosta ja
tutustumaan hankkeen vapaaehtoisten esittelemiin menetelmiin.

Hanke toteutettiin laajalla yhteistyöllä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten kanssa toimivien
tahojen ja inkluusioon tähtäävien yhdistysten ja hankkeiden kanssa. Hankkeessa käytettävät menetelmät
valittiin ja niistä laadittu E-oppimisalusta toteutettiin kerättyjen hyvien käytänteiden pohjalta sekä
taustakyselyllä kartoitettujen valmentajien ja opettajien toiveita ja vinkkejä huomioiden. Fimun
käyttämää TPSR- mallia levitettiin myös muihin kuin hankkeen toteutuksessa välittömästi mukana oleviin
seuroihin järjestäen koulutuksia Kulttuuritulkkiseura FC-Konnun ja Lähiökoutsi-hanketta vetävän Barreto
ry:n ohjaajille. Barcelonan lopputapahtuma panosti verkostoitumismahdollisuuksiin ja hyvien käytänteiden
vaihtoon osallistujien kesken. Hankkeen menetelmistä ovat olleet kiinnostuneet myös Espoon ja Helsingin
liikuntavirastot, Helsingin opetusvirasto ja liikunnan ja urheilun aluejärjestöt ja niistä laadittujen
koulutusmateriaalien dokumentointi verkkoon antaa hyvät mahdollisuudet niiden levittämiseen ja
käyttämiseen yhteistyön pohjana jatkossakin.
Kaiken kaikkiaan 41 paikallispartneria (Suomessa 7) osallistui hankkeen toteutukseen 109 vapaaehtoisen
(Suomessa 16) voimin. Näiden järjestämissä liikuntasessioissa liikkui säännöllisesti noin 655 lasta ja nuorta
(Suomessa 108) ja 250 perheenjäsentä osallistui oheistapahtumiin. Hankekauden aikana vaikutukset
näkyivät erityisesti vapaaehtoisten nuorten hyötymisessä hankkeesta: suomalaisnuorista kaikki olivat hyvin
tyytyväisiä hankkeessa annettuun koulutukseen. Nuorista kolme on työllistynyt koko- tai osa-aikaisesti
liikunnan alalle ja kaksi muihin töihin. Moni on myös raportoinut saaneensa opinnoissaan hyvää palautetta
ja arvostusta vapaaehtoiskokemuksestaan ja rohkaistuneensa sosiaalisessa kanssakäynnissään
ulospäinsuuntautuneemmaksi, kertomaan mielipiteistään tai esimerkiksi aloittamaan nuorempien
opiskelijoiden tutoroinnin.
Hankkeen toteutuksesta ja tuloksista tiedotettiin hankkeen omalla internetsivustolla http://www.euplaysport.org/ (lähes 35.000 eri kävijää), uutiskirjeellä (500 vastaanottajaa), sosiaalisessa mediassa
(maksimissaan 29.700 katsojaa twitterissä, 1600 fb:ssä), partnerien omissa viestintäkanavissa, sekä
viestimällä hankkeesta erilaisissa tilaisuuksissa (n. 1500 kuulijaa) ja mediassa (mm. 7 artikkelia
sanomalehdissä).
Fimu ry toimi hankkeen koordinoivana partnerina – muut partnerit olivat Pere Tarres Foundation
Espanjasta, Association for Developing Voluntary Work Novo mesto (DRPDNM) Sloveniasta, Fare Network
Iso-Britanniasta, MSV Basket ja Gea Scoop Sociale Italiasta.
Lisätietoja: www.eu-playsport.org

MAMANET - Hyvinvointia ja liikuntaa maahanmuuttajataustaisille ja kantaväestön naisille ja tytöille
matalan kynnyksen palloilulajin parissa.
Fimu ry otti jo vuoden 2018 alussa naisten ja tyttöjen matalan kynnyksen liikuntaa, kotoutumista ja
yhdenvertaisuutta edistävän, Israelista lähtöisin olevan Mamanet -palloilulajin edistämisen
koordinoitavakseen ja solmi yhteistyösopimuksen Kisakeskuksen urheiluopiston kanssa lajikoulutusten ja leirien järjestämisestä. Lentopalloon perustuvaa ”koppipalloa” vietiin aktiivisesti jäsenseuroihin,
laajennettiin yhteistyöverkostoa, viestittiin laajasti ja kontaktoitiin sopivia tahoja, mm.
Maahanmuuttovirastoa ja Suomen Lentopalloliittoa. Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry, joka jo vuonna
2017 esitteli lajin Fimulle, toi lajin Suomeen Israelista, jossa harrastajia on jo yli 7000 naista. Laji on levinnyt
myös mm. USA:han, Italiaan, Turkkiin ja Itävaltaan, jossa erityisesti on onnistuttu kotouttamisen osalta
Mamanetin avulla.
Vuoden 2019 alussa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämä liikunnallisen elämäntavan
edistämisen hankerahoitus mahdollisti projektipäällikön palkkauksen, uusien liikuntaryhmien aloittamisen
sekä maahanmuuttajataustaisten naisohjaajien työllistämistä, koulutusta sekä ensimmäisen virallisen
turnauksen järjestämisen ystävyysotteluiden lisäksi. Hankkeen toiminnan perustana on kaikessa tuoda
esiin, että naiset itse osallistuvat tapahtumien järjestämiseen, ohjaamiseen, koulutusten suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Maahanmuuttajataustaiset naiset ja nuoret tytöt eivät ole toiminnan kohde, vaan itse
toimijoita, ja hankkeen pääasiallinen tehtävä on mahdollistaa edellä mainittu toiminta.
Mamanet -hankkeen vuoden 2019 onnistumisen yhtenä tärkeimpänä tekijänä on ollut laaja yhteistyö mm.
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n, Vantaan Sporttia kaikille ry:n, Helsingin kaupungin
liikuntapalveluiden, Urheiluopisto Kisakeskuksen, sekä Fimun omien jäsenseurojen Nelumbo ry:n ja
Sumana ry:n kanssa. Vuonna 2020 on tavoite laajentaa yhteistyöverkostoa mm. Fimun jäsenseurojen ja
uusien kiinnostuneiden kaupunkien välillä, sekä mahdollisesti myös kouluihin lajin vahvan tasa-arvo aspektin kannalta; Lapset voivat pelata Mamanettiä sekajoukkueilla, samoin peli sopii ikääntyneille ”soft
mamanet” -luonteisena.
Onnistumiseen on vaikuttanut myös, että on löydetty innostuneita
motivoituneita ohjaajia, jotka haluavat kehittää toimintaa, ja joilla on ollut jo
valmiiksi omia naisryhmiä harrastamassa joogaa, zumbaa tai vesijumppaa.
Harrastajapohja on muodostunut näistä naisista, jotka ovat tuoneet mukanaan
uusia harrastajia -tyttäriään, ystäviään ja muita perheenjäseniä. Hankkeen avulla
on nostettu esiin ohjaajia – annettu lisäkoulutusta, maksettu ohjaajapalkkioita,
sekä tuotu heitä esiin kaikessa viestinnässä.
Lajin voi aloittaa matalalla kynnyksellä – osallistuminen on suurimmalta osalta
maksutonta, laji on helppoa, yhteisöllisyys ja hauskuus korostuvat, eikä
alkutaitoja vaadita. Joukkuepelinä se luo yhteenkuuluvuutta. Kilpailu ja
pelitilanteet ovatkin naisten keskuudessa toivottuja, monet eri kulttuureista
tulevat naiset eivät ole lähtömaassaan ehkä voineet osallistua liikuntaan
ollenkaan, varsinkaan pallopeleihin, jotka ovat olleet perinteisesti miesten aluetta.
Hankekauden päättyessä 31.1.2020 viikkovuoroja oli 7:
Vantaan Sporttia kaikille ry:llä 3, Helsingin alueliikunnalla Vuosaaressa 1, TUL ry:n seuralla 1
Kirkkonummella, Fimun jäsenseuroilla Sumana ry:llä 1 Vuosaaressa sekä Nelumbo ry:llä 1 Espoossa.

Aktiiviohjaajia oli 7, ja pelaajia n. 100 – 150 viikoittain.
Lisäksi Laakavuoren ala-asteella Mellunmäellä toimi syksyllä Helsingin kaupungin äitien ja tyttärien
Mamanet -liikuntakerho, johon palkattiin ohjaaja hankkeesta.
Suurimmissa hankkeen järjestämissä tapahtumissa Kisakeskuksen leirillä oli 15 ja Laajasalon Palloiluhallin
Talviturnauksessa n. 80 osallistujaa.

Mamanet ohjausryhmä perustettiin keväällä 2019
rahoituspäätöksen (4/2019) jälkeen. Ohjausryhmän tarkoitus
hankkeessa on ohjata, tukea ja seurata hankkeen etenemistä, sekä
auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa. Ryhmään valikoitui
mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus ja edustus Suomen
Olympiakomiteasta, TUL ry:n hallituksesta, Kisakeskuksen
Urheiluopistosta sekä Suomen Lentopalloliiton hallituksesta.

TUL ry perusti 2019 Mamanet -lajijaoston, johon valittiin hankkeen projektipäällikkö yhtenä asiantuntijana.
Lajijaoston tehtävänä on mm. vastata säännöistä, koulutussisällöistä ja kansainvälisistä yhteyksistä
lajiliittoon Israelissa sekä CSIT järjestöön, jonka jäsenjärjestö TUL on.
Vuoden 2019 lopussa haettiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä jatkorahoitusta, jotta Mamanetin jatkuvuus
voidaan turvata, kehittää toimintaa edelleen sekä viedä lajia laajemmalle valtakunnallisesti.
Tapahtumat ja koulutukset 2019 jotka hanke järjesti:
5.1.19

Mamanet tutuksi -koulutus, Kisahalli, Helsinki. Osallistujat: 10 naista ja 1 mies

14-15.9.19

Mamanet tutuksi -koulutus, Urheiluopisto Kisakeskus, Raasepori
Osallistujat: 15 naista, edustaen Kouvolaa, Voikkaata, Kirkkonummea, Espoota, Kotkaa sekä
Helsinkiä

8.12.19

Mamanet Talviturnaus 2019, Laajasalon Palloiluhalli, Helsinki
TUL ry:n alainen virallinen turnaus. 6 joukkuetta, osallistujat Vantaalta, Espoosta ja
Helsingistä, yhteensä n. 80 maahanmuuttajataustaista naista ja nuorta tyttöä.

Tapahtumat ja lajiesittelyt, joissa hanke oli mukana:
10.-11.5.19
23.5.19
25.5.19
15.6.19
17.7.19
11.8.19
17.8.19
23.9.19
26.10.19
29.10.19
10.11.19

Lasten Olympialaiset & Unelmien Liikuntapäivä, Myyrmäen Urheiluhalli, Vantaa
Kotkas liikutaa yhes -hanke, Karhulan lukio, Kotka
Naisten Kymppi, Töölö, Helsinki
TUL ry 100-vuotisjuhla, Mamanet näytöslajina, Helsingin Jäähalli
PLAN, Maahanmuuttajien perheretki, Töölönlahti, Helsinki
Meille saa tulla -jalkapallotapahtuma, Joensuun Seudun Monikulttuurisuusyhdistys
Puhos Loves People, Bado ry, Itäkeskus, Helsinki
EU School Action Day, Leppävaara, Espoo
Football 4 Diversity, Monaliiku ry, Pallomylly, Myllypuro, Helsinki
Liikkuva koulu -opettajien tapahtuma, EnergiaAreena, Vantaa
Stadin MaaLi -isänpäivän liikuntatapahtuma, Pallomylly, Myllypuro, Helsinki

Yhteensä nämä tapahtumat liikuttivat n. 450
– 500 naista, nuorta sekä koululaista. Lisäksi
Sporttia kaikille ry:n ohjaajat tekivät
kouluvierailun Askiston kouluun Vantaalla.
Lajiharjoituksiin osallistui ala-asteen 50
koululaista. Vantaalla pelattiin
ystävyysturnaus isänpäivänä, järjestäjinä
Nelumbo ry ja Sporttia kaikille ry. Pelaajia oli
n. 20 naista.

Mamanet viestintä ja markkinointi
Mamanet-hanke on aktiivinen toimija
sosiaalisessa mediassa ja viestii paitsi omasta
hankkeesta, myös kotimaan ja kansainvälisen
yhteistyöverkoston tapahtumista ja uutisista, ja
siten edistää yhteenkuuluvuutta, nostaa esiin
pelaajia ja ohjaajia sekä tekee lajia tunnetuksi
laajemmin.
Vuoden 2019 aikana luotiin Suomen Mamanetille graafinen ilme, jolla luodaan positiivista mielikuvaa
Mamanetista. Logon ja värimaailman kautta ilmennetään raikkautta, iloisuutta ja urheilullisuutta. Ilmeen
mukaisesti teetettiin markkinointimateriaalit -esitteet, pelipaidat, ohjaajien hupparit, Beach Flag, Roll Up
sekä tapahtumien mainokset sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kanavat Facebook ja Instagram sivut avattiin, sekä vuoden lopussa luotiin verkkosivusto www.mamanetfin.com ja teetettiin yhteistyössä
Laajasalon Opiston kanssa esittelyvideo. Kaikessa viestinnässä nostettiin esiin lajin yhteisöllisyys,
monikulttuurisuus, joukkuepelin luonne sekä se, että kyseessä oli uusi laji Suomessa. Artikkeleita ja
tiedotteita lajista julkaistiin ESLU ry:n verkkojulkaisussa ja sähköpostilla, joiden jakelu oli yhteensä 9 980,
TUL ry:n Kansan Uutisissa, Koululiikuntaliiton Facebookissa, Fimun omilla www-sivuilla sekä sosiaalisen
median kanavissa. Mamanet per 31.12.2019: Facebook 162 tykkääjää & 167 seuraajaa ja Instagram 118
seuraajaa.

Kestävästi liikkeelle -hanke
Fimun ja Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n yhteistyönä toteuttama Kestävästi Liikkeelle -hanke sai
Fingon (Suomalaiset kehitysjärjestöt) rahoituksen ajalle 1.5.2019-31.3.2020. Hankkeella viestittiin YK:n
Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitteista. Hanke kutsui ihmiset mukaan toimimaan
kestävän hyvinvoinnin puolesta – itsensä sekä maapallon hyväksi. Sosiaalisessa mediassa toimiva,
tapahtumissa näkyvä ja liikuntatoimintaan osallistava sekä liikunta-alan opiskelijoita kouluttava kampanja
tarjosi Fimulle aineksia seuraavassa OKM:n yleisavustuksen haussa vaadittavaan ympäristöohjelman
laatimiseen. Vuodenvaihteen yli ulottuva kampanja saavutti vuoden 2019 puolella kymmenessä
tapahtumassa noin 550 ihmistä, työpajoissa 60 ihmistä, joista pääosa liikunnan AMK-opiskelijoita, ja
somessa parhaimmillaan noin 2000 ihmistä.

AHOS -Opintoretki Liikuntamaahan vammaisille maahanmuuttajille ja heidän perheilleen
Fimu haki ja sai Vammaisurheiluliiton VAU:n (nykyinen Paralympiakomitea) AHOS-apurahaa opintomatkaa
ja vertaistoimintaa varten Hilman, vammaisten maahanmuuttajien tukikeskuksen kanssa. Opintomatka
toteutettiin 9.11. VAU:n Liikuntamaahan Tampereelle. Mukana oli kolme vammaista maahanmuuttajaa, ja
yhden perhe, eli yhteensä kahdeksan henkilöä Hilman kahden työntekijän ja Fimun toiminnanjohtajan
lisäksi.
Opintoretkellä tutustuttiin erilaisiin sovellettuihin liikuntamuotoihin ja verkostoiduttiin. Fimun ja Hilman
työntekijät saivat oppia ja osallistujat vertaistukea. Opintomatkalla kerättiin vertaistukiryhmä, jonka
kokoontumisia jatketaan. Yksi perheiden kokoontuminen järjestettiin Sporttitalolla 28.1. Tapaamisessa
kokoontui kaksi perhettä. – Opintoretkelle osallistuvat kokivat tapahtuman hyödylliseksi ja saivat ideoita
liikuntaharrastuksiinsa. Vertaistapaamisessa luotiin jatkoa ja etenkin lapset nauttivat saadessaan tutustua
Sporttitalon erilaisiin aktivoiviin työtiloihin.
Idea Ahos-hankkeen anomisesta syntyi Fimun koollekutsumassa verkostossa, jossa vammaisten
maahanmuuttajien liikuttamishankkeita suunnitteli yhdessä VAU:sta ja Hilmasta koostuva työryhmä.

4. JÄSENPALVELUT
Jäsenpalvelut ja niiden kehittäminen nähtiin edelleen tärkeinä vuonna 2019. Uusia seuroja hyväksyttiin
kaksi.
Vuoden 2019 aikana Fimu toteutti jäsenpalveluina tiedotusta maksuttomista jäseneduista, mm.
Olympiakomitean kautta saatavasta Tuplaturvavakuutuksesta sekä Teoston ja Gramexin sopimuksista.
Vuoden aikana julkaistiin jäsenesittelyt Fimun viestintäkanavissa. Jäsenseurojen nuoret ja liikunnanohjaajat
sekä avustivat messuständeille että toteuttivat Fimun tapahtumissa lajiesittelyjä. Jäseniä kutsuttiin
koulutuksiin, mm hakuklinikoihin.

Tapahtumat:
Hiihtoloman Talviurheilupäivät lajiliittojen ja Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa 20. ja 21.2.
Fimun aloitteesta toteutunut yhteistyö tuotti mahdollisuuden useiden talvilajien ohjattuun ja
maksuttomaan kokeiluun lainavarusteilla. Paloheinän Talviriehassa 20.2. ja Kontulan jääkarusellissa 21.2.
sai kokeilla mm. lumilautailua, jääpalloa, kaukalopalloa, pikaluistelua, taitoluistelua ja ringetteä.
Lasten Olympialaiset ja Unelmien Liikuntapäivä, Myyrmäki, Vantaa 10.5.-11.5.
Fimu, Punainen kortti rasismille ja Kestävästi Liikkeelle -hanke osallistuivat yhteisellä messupisteellä
koululaisille ja perheille suunnattuun Lasten Olympialaiset -tapahtumaan.
Puhos Loves People Festival, 17.8.
Fimu hankkeineen ja 7 jäsenjärjestöä tuottivat festivaalille ohjattuja liikuntasisältöjä ja lajiesittelyjä noin 3045 minuutin mittaisina ohjelmajaksoina, mm. ohjattua tanssia nuorten discon yhteydessä, freestyleä,
mamanettiä, capoeiraa, Haedong Kumdoa (korealainen miekkailu) ja Hanmoodoa (korealainen
kamppailulaji).
#BetterTurku4Everyone -liikuntatapahtuma Turun päivänä 15.9.
Yhteistyössä Fimun PKR-projektin kanssa järjestetyn tapahtuman tavoitteena oli tukea urheilun keinoin
turkulaisten lasten ja nuorten yhteenkuuluvuutta ja yhdenvertaisuutta heidän kulttuuritaustastaan
riippumatta. Ville Niinistön ja Paco Diopin johdolla lanseeratussa tapahtumassa ystävyysotteluun osallistui
mm. opetusministeri Li Andersson.
EU School Action Day, Espoo 23.9.
Euroopan Urheiluviikon päätapahtuma School Action Day kokosi tuhansia koululaisia Töölön Kisahallin
ympäristöön liikkumaan. Fimu ja Punainen kortti rasismille järjestivät yhdessä lajikokeiluina Freestyle futista, jalkapallon maalikisan sekä Mamanet -palloilua.
She Football Festival, Myllypuro, Pallomylly 26.10.
Monaliiku ry:n kanssa jatkettiin yhteistyötä vuosittaisessa monimuotoisuuden ja tasa-arvon perhejuhlassa
Football Against Racism -viikon päätapahtumassa Myllypuron Pallomyllyssä. Fimua edustivat Mamanetsekä Punainen kortti rasismille -hankkeet omilla toimintapisteillään.
Isänpäivän liikuntafestivaalit perhetapahtuma, Myllypuro 10.11.2019
Helsingin Liikuntapalveluiden Stadin MaaLi -hankkeen kanssa yhteistyössä järjestetty suuren suosion saanut
Liikuntafestivaali liikutti Pallomyllyssä kaikenikäisiä maahanmuuttajia.

Maahanmuuttajanaisten vesiliikuntamahdollisuuksien edistäminen
Vuonna 2018 aloitettua pääkaupunkiseudun liikuntatoimien ja yksityisten toimijoiden tarjoamien vain
naisille tarkoitettujen vesiliikuntavuorojen kartoittamista, sekä niistä tiedottamista jatkettiin.
Vesiliikuntavuoroista kartoitettiin naisten ja tyttöjen uimavuorot, vesijumppa- ja uimaopetustarjonta.
Tiedotus tapahtui puolivuosittain.
Samoin edellisenä vuonna aloitettuja pääkaupunkiseudun liikuntatoimien, järjestöjen ja muiden toimijoiden
pyöreän pöydän kokouksia maahanmuuttajanaisten vesiliikuntamahdollisuuksien edistämiseksi jatkettiin.
Jäsenyhdistysten toiveesta Fimu kutsui 10.1.2019. koolle suppeamman kokouksen tunnustellakseen
mahdollisuuksia järjestää sukupuolieriytettyjä uimavalvoja- tai uimaopettajakoulutuksia, joilla olisi
mahdollista lisätä maahanmuuttajayhdistysten itse järjestämiä vuoroja.
Yhteistyöhön on saatu mukaan edustajia 8 eri järjestöistä, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien
liikuntatoimesta, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta, Urheiluhallit Oy:stä, Etnisten suhteiden

neuvottelukunta ETNO:sta sekä Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta. Yhteistyöllä on jo ollut
vaikutuksia: vesiliikuntavuorojen tarjontaa on saatu lisättyä ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston
suosituksesta Vantaa salli burkinien käytön uimahalleissaan.

5. FIMUN VIESTINTÄ
Fimu toimi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa tiedottamalla omista, jäsenseurojensa ja muiden liikunnan ja
monikulttuurisuuden toimijoiden tapahtumista, maksuttomista liikuntakerhoista ja -tunneista. Fimu levitti
laajasti ja monipuolisesti informaatiota monikulttuuriseen liikuntaan ja urheiluun liittyen. Fimu julkaisi
tiedotteita omilla www-sivuillaan, tiedotti jäsenistöä jäsenkirjeillä vähintään kuukausittain, sekä toimitti
uutiskirjeitä (4 kpl).
Sosiaalisen median kanavia - kolme Facebook-sivustoa, Instagram, Twitter sekä nettisivut - käytettiin
aktiivisesti viikoittain. Sisäisessä viestinnässä käytettiin Doodle -tapahtumailmoittautumisia ja WhatsAppia,
jonka käyttö nopeutti ja helpotti tiedon kulkua toimistossa ja erilaisissa työ- ja
tapahtumaryhmissä. Hallituksen ja toimiston yhteistä työstöä ja yhteydenpitoa varten käytettiin niin
Googlen dokumentteja kuin Sharepointtia. Sisäistä viestintää ylläpidettiin säännöllisillä koko toimiston
yhteisillä kokouksilla, sekä viikoittaisilla lyhyemmillä tapaamisilla.

6. KOULUTUKSET, EDUSTUKSET JA VAIKUTTAMINEN
Fimun hallituksen jäsenet ja toimisto osallistuivat mm. seuraaviin koulutuksiin; ESLU:n Seuran Hyvä
Hallinto, OKM:n avustushakuklinikka ja seminaarit, toiminnanjohtaja Olympiakomitean toiminnanjohtajien
infoihin, Liikkujan polun vaikuttajaverkostoon sekä vaikuttamisklinikoihin.
Hallituksen varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat Olympiakomitean kevätkokoukseen 22.5.
Toiminnanjohtaja oli aktiivinen Olympiakomitean Liikkujan Polun verkostossa ja osallistui myös
seuratoiminnan tapaamisiin.

7. HALLITUS JA KOKOUKSET
HALLITUS 1.1.2019 ALKAEN:
Hallituksen jäsen

Tehtävä

Daud Mohamed

Puheenjohtaja, toimiston esimies

Alla-Lina Soikkanen Varapuheenjohtaja
Mourad Bentaleb

Rahastonhoitaja, jäsen, PKR asiantuntija

Olga Travkina

Jäsen

Ali Sheikh Haidar

Jäsen

Khalid Admant

Jäsen

Abdi Mohamed

Jäsen

Päivi Korkea-aho

Varajäsen

Hussein Absuge

Jäsen

Hallituksen kokoukset 2019
Hallitus kokoontui vuonna 2019 9 kertaa: 8.1., 12.2., 12.3., 9.4., 4.5., 8.6., 22.8., 19.9. ja 22.10. (Kokous 8.6.
ei ollut päätösvaltainen.)
Kevätkokous
Vuoden 2019 sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 4.5. Helsingissä, Itäkeskuksen Stoassa. Paikalla
oli 9 jäsenseuraa. Jatkokokous, jossa tilinpäätös hyväksyttiin, järjestettiin 8.6. Helsingissä, Pitäjämäellä
Sporttitalolla, jolloin paikalla oli 5 jäsenseuraa. Sääntömääräisessä kokouksessa käsiteltiin sääntöjen
määräämät asiat.
Syyskokous
Vuoden 2019 sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Helsingissä, Itäkeskuksen Stoassa. Paikalla oli 15
jäsenseuraa. Sääntömääräisessä kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja valittiin uusi hallitus.

8. TYÖNTEKIJÄT
Vuonna 2019 Fimussa työskenteli toiminnanjohtajana Katja Arpalo, Punainen kortti rasismille -hankkeessa
projektipäällikkö Ilari Äijälä, Mamanet -hankkeessa projektipäällikkö Hanna Sarkeala ja järjestökoordinaattori
Riitta Latvio Erasmus -hankkeessa, osaksi myös Kestävästi Liikkeelle- ja PKR -hankkeissa. Vuoden 2019 aikana
Fimussa oli kolmen kuukauden ajan työkokeilija.

9. LIITON JÄSENSEURAT
Vuoden 2019 aikana Fimuun liittyi kaksi uutta jäsenyhdistystä. Yhteensä Fimun jäsenseuroja oli 62.
Jäsenseurat liitteessä 2.

10. TALOUS
Vuonna 2019 Fimun rahoitus muodostui opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista,
yleisavustuksesta ja Punainen kortti rasismille erityisavustuksesta, sekä muista hankerahoituksesta
seuraavasti:
OKM avustukset
77 000
Yleisavustus - Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus
150 000
Erityisavustus PKR-hankkeeseen
45 000
Mamanet
Muu rahoitus
15 278,32 Erasmus+ Sport -ohjelma - PLAY! hanke
11 200
Kestävästi Liikkeelle -hanke,
Fimu osuus vuonna 2019

1.1.-31.12.2019
1.1.2018 - 31.5.2020
1.1.2019 – 31.12.2019

1.1.2017-31.12.2019
1.5.-31.12.2019

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Nexia Oy ja kirjanpitäjänä Nettomaster Oy.

LIITE 1.

ESR -hanke CONNEXT -for Inclusion
Metropolia Ammattikorkeakoulu sai ESR-rahoitusta kansainväliseen CONNEXT - for Inclusion hankkeeseen.
Hankkeen päämääränä on vahvistaa, mm. liikunnan avulla, koulutuksessa aliedustettujen,
maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten ja heidän läheistensä osaamista ja motivaatiota uravalintojen
suhteen. Fimun osallistuu ohjausryhmään, sekä viestii hankkeesta eteenpäin. Hanke toteutetaan
yhteistyössä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n, Helsingin NMKY ry:n, Espoon seudun
koulutuskuntayhtymän Omnian ja Stadin ammattiopiston, Stadin Bryggan kanssa.
Koululiikuntaliitto KLL:n Vesisankarit -hanke
Jenny ja Antti Wihurin säätiön rahoittamassa Vesisankarit-hankkeessa innostetaan koululaiset toimimaan
vesillä turvallisesti eri vuodenaikoina ja tuodaan esille vesiympäristön monimuotoisuus. Vuonna 2019
järjestetään lisäksi erityisesti maahanmuuttajataustaisille sekä vastaanottokeskusten asiakkaille
suunnattuja avoimia Vesisankarit-tapahtumia.
Vesisankarit-toimijat yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin, Suomen monikulttuurinen liikuntaliiton Fimun ja
Suomen Vanhempainliiton kanssa toteuttavat lisäksi maahanmuuttajataustaisille Vesisankarit -teemapäiviä
sekä -iltoja.

LIITE 2.
Fimun jäsenseurat
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Acorfin ry
Albaaniliitto ry
Askelten palo ry.
Barreto Helsinki Ry
Berde ry
Cameroon Cultural and development ass in Fin CAMCUDAF ry
Capoeira Capital ry
Caporeira Cordao de Ouro ry
El Barrio -Klubi ry
Elise-Helsinki ry
Elise-Vantaa ry
Ethio-Fin Urheiluseura ry
FC Kontu ry
FC Nations United ry
FC Salama-Hella ry
FC-Safari junior club ry
FC-Vantaa Stars 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
Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys ry
Itä-Vantaan Urheilijat
Joensuun Monikulttuurisuusyhdistys ry JoMoni
Kaksoisvirranmaan ystävyysyhdistys ry
Kansainvälinen hiihtokoulu Ry
Koillis-Helsingin Maahanmuuttajien urheiluseura ry (KOHMU)
Konsom-nuoret ry
Lieksan Somaliperhe yhdistys
Länsi-Suomen Somaliseura ry
Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveysongelma ry ( Mpmto Ry )
Maakulta ry
Marokon Atlas-seura ry
Muslimikodin yhdyskunta ry
Muutoksii ry
Nelumbo ry
Pium Capoeira Association ry
R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry
Ramadan United ry
Sahan-seura ry
Salsa Borealis -Pääkaupunkiseudun Salsan ystävät ry
Sambo2000
Solidaarisuus- ja kulttuuriyhdistys ry
Sonpet ry
Suomalais-Kurdilainen urheiluseura ry
Suomen Maahanmuuttajanaisten Liikunta ry (Sumana)
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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
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

