LIIKUNNAN TASA-ARVOTEOT
1. Yle toteuttaa laajan kartoituksen urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sen sisällöissä. Sisältöanalyysissa tarkastellaan tasa-arvon näkökulmia määrällisesti,
lajikohtaisesti ja rooleittain. Tulosten pohjalta Yle rakentaa suunnitelman toimenpiteistä
tasa-arvon parantamiseksi urheilujournalismissa.
Mahla
Films
Oy
osallistuu
hankkeeseen
Heikoilla
jäillä
dokumenttielokuvallaan. Dokumentti nostaa esiin kysymykset naisten joukkueurheilun
arvostuksesta ja naisurheiluun liittyvistä ennakkoluuloista.
Suomen Ratsastajainliitto ry lähti mukaan ratsastuksen käytännönläheisellä Reilu Peli työkirjalla, joka on suunniteltu seurojen ja tallien käyttöön sekä jäsenistön hyötykäyttöön.
Luento- ja koulutuskiertue jatkuu vuonna 2017.
Suomen Valmentajat ja palloilun lajiliitot yhdessä lähtevät mukaan Valmentaa kuin nainen
-hankkeella, jonka tavoitteena on lisätä naisvalmentajien määrää palloilulajeissa sekä tukea
jo mukana olevia naisvalmentajia. Toimenpiteinä ovat muun muassa erilaiset koulutukset,
mentoriohjelmat ja yhteiset tapaamiset sekä seminaarit.
Helsingin kaupungin liikuntaviraston Naiset yhdessä liikkumaan -hanke edistää
maahanmuuttajanaisten
kotoutumista
liikunnan
avulla.
Tuntiohjaajat
ovat
maahanmuuttajataustaisia naisia. Ryhmät ovat kaikille naisille avoimia ja pääosin
maksuttomia.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ensimmäinen julkaistu teko on yhdessä Olympiakomitean ja
Paralympiakomiteakomitean kanssa haaste urheilun lajiliitoille erityisesti päätöksenteon ja
valmennuksen tasa-arvon lisäämiseksi. Parhaiden ideoiden kehittelemiseksi ministeriö
järjestää juhlavuoden aikana aiheesta työpajan liitoille.
Voimisteluliitto järjestää toukokuussa 2017 osana Joukkuevoimistelun MM-kilpailujen
ennakkopressiä Urheilu voimaannuttajana -paneelikeskustelun, jossa huippu-urheilijanaiset
kertovat siitä, millaista on olla naisena huipulla.
Suomen Jääkiekkoliitto järjestää yhdessä seurojensa kanssa kaudella 2017 – 2018 sata
tapahtumaa, joissa tytöt pääsevät kokeilemaan ja innostumaan jääkiekosta. Vaikka jääkiekko
on Suomen suosituimpia urheilulajeja, on naisten ja tyttöjen osuus lajin harrastajissa alle 10
prosenttia.

9. Suomen Olympiakomitea järjestää Johtaa kuin nainen -koulutuksen, jolla halutaan lisätä
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johtajanaisten määrää urheilussa ja liikunnassa. Vuonna 2017 lajiliittojen hallituksen
jäsenistä 27 % ja puheenjohtajista 13 % on naisia. Koulutukseen valitaan 20 urheilun
luottamustehtävissä paikallisella, alueellisella tai valtakunnallisella tasolla toimivaa naista.
Monaliiku – Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry järjestää lokakuussa
pakolaisnaisten jalkapallofestivaalin, joka lisää tietoisuutta pakolaisnaisten tilanteesta
Suomessa ja Euroopassa. Tutkimukset osoittavat, että monikansalliset naiset eivät osallistu
urheiluharrastuksiin samassa määrin kuin miehet.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja tasa-arvoasioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula selvittävät liikuntavuorojen jakautumista kunnissa tyttöjen ja poikien sekä
naisten ja miesten kesken. Ministeri Rehulan tilaama selvitys liikuntavuorojen
jakautumisesta kunnissa toteutetaan syksyllä 2017.
Suomen Palloliiton Naiset Jalkapallojohtajina -koulutusohjelmassa osallistujat kehittävät
johtamistaitojaan ja tutustuvat jalkapallon johtotehtävissä toimiviin henkilöihin.
Harrastajamääriin nähden naiset ovat palloilussa aliedustettuja etenkin päätöksenteossa ja
valmennuksessa. Palloliitto järjestää myös naisvalmentajien mentorointiohjelmaa, joka on
juhlavuonna 2017 laajennettu alueelliseksi toimintamalliksi.
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Suomen Paralympiakomitea järjestävät
kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10.2017 erityisesti tytöille suunnatut
liikuntakokeilutapahtumat Helsingissä ja Rovaniemellä. Tapahtumien tavoitteena on
kannustaa vammaisia tyttöjä mukaan liikunnan ja urheilun pariin.
Jyväskyläläisen Jigotai-seuran judojaos on osana ”Judo on tyttöjen juttu” -hanketta luonut
uuden judomimmit-yhteisön, organisoi syrjinnän ehkäisyyn keskittyviä työpajoja sekä
järjestää joulukuussa 2017 Suomen ensimmäisen naisten judon suurleirin.
Hämeenlinnan Tarmon yleisurheilujaosto ryhtyy UN Womenin kuukausilahjoittajaksi
tukeakseen naisia ja ennen kaikkea tyttöjen koulutusta.
Joensuu-Jukola 2017 nosti Jukolan viestin keskiöön naisten kilpailun, joka kulki juhlavuonna
nimellä "Suomi 100 Venlojen juhlaviesti". Jukolan viestin kilpailunjohtajana toimi myös
ensimmäistä kertaa kisan 69-vuotisessa historiassa nainen.
Oulun kaupungin liikuntapalvelut myöntää vuosittain tasa-arvoista liikuntakulttuuria
edistävän tunnustuspalkinnon kaupungissa toimivalle urheiluseuralle, yhdistykselle tai
muulle toimijalle, joka edistää ja toteuttaa liikuntastrategian mukaista ja tasa-arvoiseen
liikuntakulttuuriin tähtäävää toimintaa.
Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry aloitti sosiaalisen median #AllMaleSports -kampanjan,
jolla herätetään keskustelua naisten roolista urheilujournalismissa ja laajemmin
urheilumaailmassa.
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry selvittää ja uudistaa lajin termistöä
sukupuolineutraalimmaksi ja nostaa siten tasa-arvokysymykset keskusteluun lajipiirin sisällä.
Pesäpalloliitto vahvistaa naisten osallistumista tuomaritoimintaan. Naisille tarjotaan
mahdollisuus edetä tuomaritoiminnassa naisten sarjojen lisäksi miesten pääsarjatasolle asti.

