Suomen Kyykkäliiton yhdenvertaisuussuunnitelma
Hyväksytty Kyykkäliiton hallituksen kokouksessa 25.8.2018.
Esitelty Kyykkäliiton koulutuspäivillä 25.8.2018.
Mitä on yhdenvertaisuus?
Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen,
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se
henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset
mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.
Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite
Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja
käytäntöjen
arviointi
ja
kehittäminen
sekä
osallisuuden
lisääminen.
Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten edistetään yhdenvertaisuutta.
Kyykkäliiton strategian kaksi painopistealuetta ovat urheilussa menestyminen ja
pelaamisen lisääminen. Molempiin näihin painopistealueisiin liittyy myös syrjinnän
estäminen. Kyykkäliitossa pyritäänkin saamaan kaikki lajista kiinnostuneet mukaan
tasavertaisesti ja tasa-arvoisesti.
Tavoitteena on yhdenvertaisuusajattelun sisäistäminen jokaisen pelaajan ja toimijan
tasolle, tietoisuuden lisääminen ja oivallusten synnyttäminen omien ajattelumallien
vaikutuksesta toimintaan.
Suunnitelman tekoprosessi
Yhdenvertaisuussuunnitelman työstäminen aloitettiin vuonna 2017 perussuunnittelulla.
Suunnitelman perusrungon kirjoitti Jyrki Juvonen ja hallitus täydensi ja hyväksyi
suunnitelman
25.8.2018
kokouksessaan.
Suunnitelma
esiteltiin
Kyykkäliiton
koulutustilaisuudessa 25.8.2018 osallistujille.
Perustilanne
Tilanne Kyykkäliitossa on melko hyvä, mutta myös kehittämiskohteita löytyy.
• Liiton yleinen ilmapiiri on moniarvoinen ja avoin. Liiton viestintä on avointa ja
monipuolista.
• Maahanmuuttajataustaisia ei ole kovin montaa mukana liiton toiminnassa, mutta ovet
ovat auki, jos joku haluaa tulla mukaan.
• Kyykän harrastaminen on edullista muihin urheilulajeihin verrattuna ja myös
vähävaraisten on mahdollista sitä harrastaa.
• Syrjintää on havaittu varsin vähän.
• Yhdenvertaisuusasioissa Kyykkäliitto on onnistunut hyvin mm. lajin edullisuudessa,
naisten ja miesten tasa-arvossa, kaikenikäisten mahdollisuudessa harrastaa lajia, naisten
mahdollisuudessa pelata miesten sarjoissa ja juniorien mahdollisuudesta pelata naisten
sarjoissa.
Kehittämiskohteet
• Yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista liiton piirissä on keskusteltu varsin vähän.
• Syrjivä kielenkäyttö on sinänsä aika vähäistä, mutta kun sellaista esiintyy, niin siihen
tulee puuttua entistä aktiivisemmin.

• Toiminnan kehittämistä erityisryhmille ei ole kovin paljoa tehty. Liiton resurssit eivät tähän
ole riittäneet mutta tarvittaessa perustoimintaan pääsee mukaan hyvin pienillä muutoksilla.
• Jos syrjintää todetaan, niin toimintatavat pitäisi olla nykyistä paremmin kirjattuna.
• Muita kehittämiskohteita ovat mm.; yhdenvertaisuuden periaatteiden kirjaamisessa, lajin
sosiaalisen luonteen tiedottamisessa, vammaisten ja liikuntarajoitteisten huomioimisessa,
vähäosaisten harrastamisen edistäminen ja ei-tavoitteellisten harrastajien huomioon
ottaminen nykyistäkin enemmän.
Yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet Suomen Kyykkäliitossa
Yhdenvertaisen kyykkäurheilun ja -liikunnan toteuttamisessa Suomen Kyykkäliittoliitto ry
tiedostaa ja toteuttaa seuraavia toimenpiteitä edistääkseen lajin yhdenvertaisuutta:
Alueellinen ja taloudellinen yhdenvertaisuus;
• Kilpailutoiminta pyritään järjestämään tasapuoliseksi myöntämällä
arvokilpailuja erillisen suunnitelman mukaisesti tasapuolisesti eri puolille
maata
• Edustajia pyritään valitsemaan hallintoon eri puolilta maata.
• Laji on taloudellisesti halpa harrastaa ja liitto antaa koulutusta ilman
taloudellisia velvoitteita seuroille
Etninen ja kulttuurillinen yhdenvertaisuus
• Kyykkää sen eri muodoissa on mahdollista harrastaa riippumatta etnisestä
tai kulttuurisesta taustasta. Liiton jäsenenä on myös venäjänkielisiä
jäseniä. Vilkas kansainvälinen kilpailutoiminta lisää kyykkäurheilijoiden
suvaitsevaisuutta
Ikään ja pelitasoon liittyvä yhdenvertaisuus
• Kyykän yhdenvertaisuus kilpaurheiluna perustuu sarjajärjestelmään, joka
takaa sen, että saman taitotason ja ikäsarjan omaavat pelaajat kilpailevat
keskenään
• Kyykän sarjajärjestelmä antaa hyvän lähtökohdan yhdenvertaisuudelle
harrastajan kykyihin ja tasoon nähden. Tämä takaa kaikille harrastajille
onnistumisen elämyksiä harrastuksensa eri vaiheissa ja tasoilla. Ikäsarjat
mahdollistavat kilpailemisen lapsista ikäihmisiin oman ikäisten ja saman
taitotason omaavia pelaajien kanssa
Sukupuolten ja sukupolvien välinen yhdenvertaisuus
• Kilpailutoiminnassa naisille ja miehille on varattu samantasoiset pelialueet
ja palkinnot sarjoittain
• Hallinnossa ja eri organisaatioissa naisten ja miesten määrää pyritään
tasapainottamaan siten, että molempia sukupuolia tulisi olla mukana
toiminnassa kaikilla tasoilla 40 %
• Kyykkäurheilun aloittaminen myös aikuisiässä on mahdollista ja
lajissa pystyy myös saavuttamaan menestystä omassa ikäsarjassaan,
vaikka aloittaisikin aikuisena. Lajimme mahdollistaa siis koko perheen
yhteisen harrastuksen, johon voivat osallistua ja osallistuvat kaiken ikäiset
harrastajat.
• Liitossa kannustetaan nuorten ottamista mukaan sekä hallintoon että
muuhun toimintaan.

Tiedottaminen
Yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedotetaan sen valmistuttua liiton toimijoille sekä
jäsenistölle tarkoituksenmukaisin tavoin. Myös myöhemmin tehtävät suunnitelman
päivitykset tiedotetaan vastaavasti.
Seuranta
Liiton hallitus seuraa suunnitelman tavoitteiden toteutumista ja raportoi siitä liiton
vuosikokoukselle.
Päivittäminen ja uudet tavoitteet
Suunnitelma päivitetään vuosittain ja sen tavoitteita muokataan tarpeen mukaan. Liiton
vuosikokous hyväksyy päivitetyn suunnitelman.
Ohjeita
Syrjintää ovat esimerkiksi nöyryyttävät käskyt, sanallinen tai fyysinen uhkailu,
seksuaalisävytteiset vihjaukset ja härskit puheet sekä yhteisön ulkopuolelle
sulkeminen. Tyypilliset syrjinnän ilmenemismuodot ovat syrjään jättäminen, vitsailun
ja vähättelyn kohteeksi joutuminen, nimittely ja poikkeavaksi leimaaminen sekä
uhkailu ja väkivalta. (Junkala & Lallukka 2012.)
Sen sijaan syrjintää ja epäasiallista kohtelua eivät ole työtä tai järjestötoimintaa ja
työnjakoa koskevat asialliset päätökset ja ohjeet sekä työn tai järjestön ja yhteisön
ongelmien yhteinen käsittely, vaikka ne herättäisivätkin epävarmuutta, ahdistusta tai
muita kielteisiä tunteita. Häirinnästä ei liioin ole kyse, jos henkilölle annetaan
perusteltu huomautus tai rangaistus. (Sisäasianministeriö 2012.)
Suomen Kyykkäliitto ei hyväksy syrjintää, rasismia tai suvaitsemattomuutta
missään muodossa missään liiton toiminnassa tai toiminnoissa.
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