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2. HANKKEEN TAUSTA

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto, FIMU ry on tehnyt uraauurtavaa rasisminvastaista työtä 

monikulttuurisuuden puolesta. FIMU koordinoi Suomessa kansainvälistä Punainen kortti 

rasismille (Show Racism the Red Card) -toimintaa, jonka suhteen jalkapallokenttä on ollut 

erityisen aktiivinen jo useiden vuosien ajan. Suomalaisissa eri sarjatasojen jalkapallo-otteluissa 

on näytetty pelaajien johdolla punaista korttia rasismille jo vuodesta 2006. Veikkausliiga on ollut

tärkeä yhteistyökumppani usean vuoden ajan ja erityisesti seurat, jotka keräävät paikallisella 

tasolla merkittävän määrän ihmisiä ja järjestöjä mukaan ottelutapahtumiin.

Erityisesti vuosien 2015 ja 2016 aikana FIMU on onnistunut luomaan uusia suhteita ja yhteistyötä 

mm. eri lajiliittojen kanssa. Tavoitteena on jatkaa ja laajentaa jo luotuja suhteita sekä saada 

uusia urheilulajeja, -seuroja ja -liittoja mukaan hankkeeseen. Punainen kortti rasismille –

hankkeen tunnus ja toiminta tunnistetaan jo monessa lajissa. On tärkeätä jatkaa ja laajentaa jo 

tunnettua toimintaa, ja tänä vuonna olemme poikkeuksellisesti sellaisessa tilanteessa, että 

toiminta pystyy jatkumaan keskeytyksettä uuden rahoituksen toteutuessa vuonna 2017.

3.  VUODEN 2016 TOIMINTA HANKKEEN KEHITTÄMISEKSI

Vuonna 2016 PKR-hanke on aloittanut tiiviimmän

yhteistyön Jalkapallon pelaajayhdistyksen kanssa.

Hankkeessa oleva työntekijä toimii myös

Jalkapallon pelaajayhdistyksen hallituksessa, joten

yhteistyön tekeminen on ollut luontevaa.

Yhteistyön syventyminen on avannut ovia uusille

yhteistyön muodoille ja yhteistyökumppaneille

sekä lisännyt käytettävissä olevan

henkilöresurssien määrää. Yhteistyö JPY:n ja

FIMU:n välillä on myös luontevaa siksi, että

Punainen kortti rasismille -brändillä on pelaajayhdistystoiminnassa jo kahdenkymmenen vuoden 

perinne ja pelaajayhdistysten verkostossa on mukana jo lähes 50 pelaajayhdistystä.

2

28.10.2016 Opinmäen urheiluexpo.



FIMU ry:n Punainen kortti rasismille-hankeanomus vuosille 2017-2018

Hanke on toteuttanut suurilta osin toimintasuunnitelmaan kirjatut vuoden 2016 tapahtumat 

(Helsinki Cup, Power Cup, Stadi Cup, Katusähly-kiertue ja lopputurnaus), olimme vahvasti 

mukana Euroopan ”Be Active” urheilu- ja liikuntaviikon tapahtumissa (School Action day 

päätapahtuma Espoossa ja alueelliset tapahtumat Turussa ja Jyväskylässä). Näiden lisäksi 

olimme mukana useissa eri lajien ottelutapahtumissa (Veikkausliiga, lentopalloliiga, 

koripalloliiga) sekä järjestimme oman tapahtuman ”Liikunta kuuluu kaikille” elokuussa 

Myyrmäen urheilupuistossa yhteistyössä Vantaan kaupungin Sporttia kaikille -hankkeen kanssa. 

Tapahtumassa hyödynnettiin sekä FIMU:n jäsenseuroja, paikallisia seuroja ja toimijoita sekä 

kaupungin työntekijöiden kontakteja. Tapahtumasta saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää 

mahdollisten alueellisten PKR-tapahtumien järjestämisessä tulevaisuudessa. 

Suurimmat yleisötempaukset on toteutettu koripallossa. Espoossa Metro Areenalla järjestetyssä 

Suomi – Ruotsi harjoitusmaaottelussa näytettiin punaista korttia rasismille sekä pelaajien että 

noin 7000 henkisen yleisön voimin. Järjestimme ottelun yhteydessä myös somekampanjan, jossa 

yleisö osallistui kilpailuun ottamalla oman PKR-kuvan. Lisäksi koripalloliigan ottelussa Vilpas – 

Kouvot järjestimme vastaavanlaisen tempauksen, jossa yli 4000 henkilöä näytti punaista korttia 

rasismille. 

Lisäksi olemme aloittaneet vuoden 2016 aikana kouluvierailut ja olemme vierailleet eri kouluissa

ympäri pääkaupunkiseutua Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Vierailimme vuonna 2016 mm. 
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Meri-Rastilan alakoulussa, Seponmäen yläkoulussa, Käpylän peruskoulussa, Opinmäen koulussa ja

Länsimäen koulussa. Jokaisessa koulussa olemme järjestäneet toiminnallisia teematunteja, 

joissa on käsitelty liikunnan avulla monikulttuurisuuteen, rasismiin ja reilun pelin merkitykseen 

liittyviä teemoja. Olemme toteuttaneet jokaisen kouluvierailun yksilöllisesti koulun ja 

opettajien omien toiveiden mukaan. 

Hanke on kehittänyt omaa näkyvyyttänsä uudistamalla kotisivunsa ja luomalla uudet tilit 

sosiaaliseen mediaan (Facebook, Instagram, Twitter). Pyrimme olemaan aktiivisia toimijoita 

sosiaalisessa mediassa ja viestimään monikulttuurisuuteen liittyvistä hankkeista, uutisista ja 

tutkimuksista Suomessa sekä maailmalla. Yhtenä viestinnällisenä toimenpiteenä on ollut 

tiedottaa myös muiden monikulttuuristen liikuntatoimijoiden (Liikkukaa, Walter, MonaLiiku jne.)

tapahtumista ja hankkeista. Tämän tavoitteena on synnyttää tulevaisuudessa parempaa 

vuoropuhelua eri järjestötoimijoiden kesken ja yhdistää toimintoja. Tästä seurauksena olemme 

mukana yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa vuoden 2017 rasisminvastaisen viikon 

kickoff-tapahtumassa 20.3.2017 Kampin Narinkkatorilla.

3. TAVOITTEITA JA HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto jatkaa ja

kehittää yhteistyötä Punainen kortti rasismille –

hankkeen yhteistyötahojen kanssa sekä syventää

yhteistyötään hankkeen toteuttamisessa Jalkapallon

pelaajayhdistyksen kanssa. Rahoituksen toteutuessa

vuosille 2017-2018 yhteistyön jatkamisesta on sovittu

useiden toimijoiden kanssa, kuten muun muassa

Jalkapallon pelaajayhdistyksen, kansainvälisen 

Punainen kortti rasismille verkoston, Veikkausliigan,

Lentopalloliiton, Salibandyliiton, Käsipalloliiton ja

Mikkelin Jukureiden jääkiekkojoukkueen kanssa. Alla

eriteltynä seuraavaan toimintasuunnitelmaan

suunniteltuja toimenpiteitä:
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1) Kiinteämpi yhteistyö Jalkapallon pelaajayhdistyksen kanssa

Jalkapalloilijoiden pelaajayhdistyksen (JPY) ja FIMU:n yhteistyö Punainen kortti rasismille 

-hankkeessa on jatkunut jo usean vuoden ajan. Vuonna 2014 hanke oli näkyvästi esillä 

Jalkapallon Veikkausliigassa ja Futsal-liigassa. Vuonna 2015 ja 2016 hankkeen kansallinen ja 

kansainvälinen seminaari on järjestetty yhteistyössä. Lisäksi vuonna 2016 jalkapallon 

pelaajayhdistys on ollut vahvasti mukanamme erilaisissa jalkapalloa koskevissa tapahtumissa 

sekä yhteisissä yhteistyöneuvotteluissa eri toimijoiden (esim. Suomen Palloliitto) kanssa. 

Koemme, että Punainen kortti rasismille -hankkeessa JPY on suorittanut huikean määrän töitä 

suhteessa siihen yhteistyösopimukseen, jonka olemme alkuvuodesta 2016 tehneet. 

Olimme mukana JPY:n järjestämässä Vastaanottokeskusten SM-turnauksessa Eerikkilässä kesällä 

2016. Lisäksi keräsimme satoja pareja jalkapallokenkiä vastaanottokeskuksiin ympäri Suomea 

yhteistyössä JPY:n, DHL:n ja Maahanmuuttoviraston kanssa. 
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Olemme myös aloittaneet yhteistyön SAK:n kanssa. Olimme toukokuussa yhteistyössä 

pelaajayhdistyksen ja SJK:n kanssa mukana SAK:n toimipisteellä Seinäjoella Taitajat 2016 

-tapahtumassa. Lisäksi tapahtuman aikana eri ammattiryhmät näyttivät punaista korttia 

rasismille. Vuonna 2016 näytettiin myös historiallisesti ensimmäistä kertaa punaista korttia 

rasismille SAK:n edustajistokokouksessa kesäkuussa.

Vuoden 2017 helmikuussa järjestämme kansainvälisen SRTRC -seminaarin Helsingissä. Samaan 

tapahtumaan kutsutaan Pohjoismaiset Punainen kortti rasismille -toimijat. Vuonna 2017 

jatketaan ja kehitetään edelleen vuonna 2015 avattua Pohjoismaista Punainen kortti rasismille 

verkkosivustoa. Sivusto kokoaa yhteen Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan hankevastaavat. 

Aktiivisen kansainvälisen yhteistyön tavoite on luoda helpommin lähestyttävä ja viestivä yhteisö.

Samalla olisi tarkoitus vahvistaa Pohjoismaiden merkitystä ja painoarvoa kansainvälisen Show 

racism the red card -verkoston sisällä. 
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2) Veikkausliiga

Jalkapallon Veikkausliigassa nostetaan Punainen kortti rasismille myös kaudella 2017. 

Veikkausliiga on jo usean vuoden ajan sitoutunut hankkeeseen ja kannustaa liigaseuroja myös 

osallistumaan hankkeeseen. Tavoite on, että jokainen Veikkausliigan joukkue pelaa ainakin 

yhden Punainen kortti rasismille teemapelin. 

3) Yhteistyö jääkiekon kanssa: Mikkelin Jukurit 

Järjestimme lokakuussa 2016 PKR -teemapelin ottelussa Jukurit – Kalpa. Ottelussa oli yli 4000 

punainen kortti rasismille -läpsytintä, joita yleisö näytti ennen ottelun alkua. Ennen peliä 

tulleessa kuulutuksessa Mikkelin Jukurit sitoutui omassa toiminnassaan ja peleissään 

yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden arvoihin sekä ilmoitti vastustavansa kaikkia rasismin 

ja syrjinnän muotoja. Tavoitteena on vuonna 2017 lisätä yhteistyöjoukkueiden määrää jääkiekon

puolella ja järjestää lisää PKR-teemapelejä. 

4) Yhteistyö Seppo -pelialustan kanssa

Tarkoitus on kehittää yhteistyössä Seppo -pelialustan (www.seppo.io) kanssa oppimispeli, jonka 

avulla sekä yläkoululaiset että alakoululaiset voisivat käsitellä rasismiin, syrjintään ja 

monikulttuurisuuteen liittyviä teemoja liikunnallisen toiminnan avulla. Tarkoituksena on myös, 

7

22.10.2016 Jukurit - KalPa PKR-teemaottelu 

http://www.seppo.io/


FIMU ry:n Punainen kortti rasismille-hankeanomus vuosille 2017-2018

että opettajat voivat itse muokata haluamiaan sisältöjä käyttäen hyväksi PKR:n suunnittelemia 

sisältöjä ja tarkoitus on myös osallistaa nuoria pelin suunnitteluun. Tavoitteena on julkaista 

pilottiversio PKR-kasvatuspelista maaliskuussa 2017 rasisminvastaisella viikolla.

5) Liikkuva koulu -yhteistyö ja kouluvierailut

Liikkuvan koulun kanssa on tarkoitus aloittaa laajempi yhteistyö. Tämä on merkitty OKM:n 

rasismin ja vihapuheen vastaiseen toimenpideohjelmaan (Merkityksellinen Suomessa -ohjelma, 

osoitteessa: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/toimintaohjelma.html  )

Liikkuva koulu -verkoston kouluille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Punainen kortti rasismille

–hankkeeseen esim. PKR-kasvatuspelin

kautta tai esim. julistamalla koulu

syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Ideana on

myös, että koulut saavat meiltä apua

rasismin- ja syrjinnänvastaisen

liikuntatunnin tai välituntiliikunnan

järjestämiseen. 

Paikalle voitaisiin tulevaisuudessa

pyytää myös urheilijoita, joiden kanssa

olemme tehneet yhteistyötä. Näitä

teematunteja ja välituntiliikuntaa on

alettu toteuttamaan jo vuoden 2016

aikana.

6) Syrjinnästä vapaa alue -kampanja vahvemmin osaksi PKR -hanketta

SVA -kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja, 

jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden 

periaatteeseen. Kampanjaan on lähtenyt mukaan jo yli 600 työyhteisöä ympäri Suomea. Tavoite 
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on julistaa Punainen kortti rasismille -hankkeeseen osallistuvat tahot julistamaan 

toimipaikkansa myös syrjinnästä vapaiksi alueiksi. Kampanjaa toteuttavat yhteistyössä 

oikeusministeriön kanssa FIMU, Ihmisoikeusliitto ry, Nuorisoyhteistyö Allianssi, Seta ry ja 

Vammaisfoorumi ry. Oikeusministeriön TRUST hyvät väestösuhteet -hankkeen kanssa olemme 

mukana toteuttamassa Huittinen Liikkuu -tapahtumaa Huittisissa tammikuussa 2017. 

7) Lentopalloliitto

Lentopalloliiton kanssa on alustavasti sovittu Punainen kortti rasismille hankkeen 

osallistumisesta junioreiden Power Cup tapahtumaan Vantaalle 2017. Punainen kortti rasismille 

hanke on näkynyt tapahtuma-alueella omassa toimintapisteessä vuonna 2015 Vaasassa ja vuonna 

2016 Hämeenlinnassa. Lisäksi miesten lentopallomaajoukkue näytti punaista korttia rasismille 

ennen maaottelua Hollantia vastaan. 
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8) Käsipalloliitto

Kävimme vuonna 2016 pitämässä luennon rasismin- ja syrjinnänvastaisuudesta tyttöjen 99-

syntyneiden ja poikien 98-syntyneiden maajoukkueille. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla 

pelaajien ja valmentajien kokemuksia asiasta lajissa, joka on hyvinkin fyysinen ja jossa usein 

pyritään pääsemään vastustajan ihon alle myös verbaalisesti. Painotettiin maajoukkuepelaajan 

esimerkillistä roolia ja rohkeutta puuttua epäasialliseen käytökseen. Keskusteluissa liiton 

toiminnanjohtajan kanssa nousi esille toive siitä, että olisi jonkinlainen yhteinen säännöstö tai 

toimintaohjeet tilanteisiin, jossa esimerkiksi rasistiseen katsomokäyttäytymiseen voitaisiin 

puuttua. Tulevaisuudessa voitaisiin myös suunnitella erillistä kampanjaa käsipalloon, jossa 

tuomittaisiin kaikenlainen ”hurrittelu” tai ”ryssittely”. 

9) Salibandyliitto

Salibandyliiton kanssa jatketaan yhteistyötä vuonna 2017. Vuonna 2016 Punainen kortti rasismille

hanke näkyi Katusähly kiertueella ympäri Suomea sekä kiertueen finaalitapahtumassa 

Narinkkatorilla. Lisäksi maailmanmestaruuden vuonna 2016 voittanut Suomen miesten 

salibandymaajoukkue näytti leirillään punaista korttia rasismille. 
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10) Koripallo: PKR-teemapelit ja tiivis yhteistyö HNMKY:n ja Yökoriksen kanssa

Jatkamme yhteistyötä vuonna 2017 järjestämällä PKR-teemapelejä Koripalloliigassa. Tavoitteena

on myös olla esillä naisten ja nuorten koripallossa. Lisäksi olemme olleet esillä HNMKY:n Yökoris 

-pisteillä ympäri Helsinkiä.

11) Yhteistyö Kirkon Ulkomaanavun Peace united -projektin kanssa

Teemme yhteistyötä vuonna 2017 Peace unitedin kanssa mm. Educa-messuilla tammikuussa, 

vastaanottokeskusten SM-turnauksessa sekä otamme mukaan Peace united -palloja mm. 

Veikkausliigan teemapeleihin ja kouluvierailuihin. Tarkoitus on yhdistää verkostoja ja resursseja 

eri tapahtumissa, sillä koemme että molempien hankkeiden sanomat kohtaavat monin tavoin. 

Peace united -projektin tavoitteena on lopettaa vastakkainasettelu kulttuurien ja uskontojen 

välillä ja esimerkiksi nuorten väkivaltainen radikalisoituminen ei johdu uskonnosta tai 

ihonväristä, vaan vaihtoehtojen puutteesta.

12) ”Liikunta ja luonto kuuluu kaikille” -tapahtuma yhteistyössä Helsingin liikuntaviraston 

kanssa

Olemme mukana suunnittelemassa eri toimijoiden kanssa tapahtumaa Helsingin liikuntamyllyyn 

Myllypuroon. Vuonna 2017 syksyllä 19.8 pidettävässä tapahtumassa on tarkoitus hyödyntää 

FIMU:n jäsenseuroja ja PKR-hankkeen kontakteja sekä kokemuksia oman tapahtuman 

järjestämisestä. 

13) Yhteistyö Combo-hankkeen ja muiden FIMU:n toimintojen kanssa

Vuonna 2016 olimme mukana Combo-hankkeen Get started -tapahtumassa Malmin 

palloiluhallilla. Combo on Työterveyslaitoksen koordinoima hanke, jossa on mukana eri 

järjestötoimijoita. mutta FIMU koordinoimassa osahankkeessa keskitytään nuorten 

eriarvoistumisen ehkäisyyn sekä nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen. FIMU:n 

uuden toiminnanjohtajan avulla FIMU pyrkii tehostamaan omaa toimintaansa ja pyrkii tukemaan 

entistä paremmin hankkeiden toteuttamista.
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14) Yhteistyö 09 Helsinki Human Rightsin kanssa

Tavoitteena on vuonna 2017 tiivistää yhteistyötä 09 HHR:n kanssa ja pohtia mahdollista 

yhteistyötä erilaisissa tapahtumissa ja matalan kynnyksen liikunnassa.

4. SUUNNITELMIA RAHOITUSKAUDELLE 2017-2018

Vuonna 2017-2018 tavoitteena on ylläpitää ja luoda pysyviä yhteistyösuhteita sekä aloittaa 

kiinteämpi yhteistyö Jalkapallon pelaajayhdistyksen kanssa. Palkkaamalla kokopäiväisen 

projektipäällikön ja koko- tai osa-aikaisen projektityöntekijän avulla FIMU ry pystyy rakentamaan

luotettavia ja toimivia suhteita jo olemassa oleviin sekä uusiin kumppaneihin. Punainen kortti 

rasismille –hanke on tärkeä osa FIMU ry:n viestintää, ruohonjuuritason toimintaa ja keino 

lähestyä mm. lajiliittoja ja urheiluseuroja. Hankkeen avulla viestitään tärkeätä sanomaa 

yhdenvertaisen kohtelun tärkeydestä urheilussa. Liikunta- ja urheilutoimijoilla on erinomainen 

mahdollisuus toimia suunnannäyttäjinä Suomessa tässä tärkeässä ja ajankohtaisessa asiassa.
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