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Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus valitsi vuoden 2019 liittokokouksen jälkeen 
yhdeksi toimielimekseen tasa-arvovaliokunnan, jonka tehtävä on toimia vaikuttajafoorumina 
sekä seurata ja osallistua aktiivisesti ajankohtaiseen keskusteluun erityisesti liikuntakulttuurin 
alan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. Valiokunta vastaa TUL:n toimintakentässä ta-
sa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien toteutumisesta.

TUL:n ensimmäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma hyväksyttiin liiton 27. liittokokouk-
sessa vuonna 2010. Kädessäsi oleva ohjelma jatkaa tämän ensimmäisen ja sen jälkeen tullei-
den ohjelmien ja tasa-arvoa rohkeasti edistäneiden henkilöiden ja tahojen työtä.

TUL:n toiminnassa ja arvopohjassa ovat kautta sen historian korostuneet tasa-arvo ja yh-
denvertaisuus laajasti ymmärrettyinä. TUL tarvitsee tätä ohjelmaa, koska yhteiskunnalliset 
muutokset ovat nopeita ja niihin on reagoitava. Tämä ohjelma tarjoaa työkaluja tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden tarkastelemiseen ja edistämiseen. TUL:n tulee jatkossakin tavoitella 
edelläkävijän roolia sekä katsoa rohkeasti tulevaan ja luoda omalta osaltaan kivijalkaa tule-
vaisuuden laadukkaalle tasa-arvotyölle.

Suomen perustuslain toisessa luvussa määritetään, että ketään ei saa ilman hyväksyttävä 
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Perustuslain sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien turvaamaa yhdenvertaisuutta arvos-
tetaan suuresti suomalaisessa yhteiskunnassa. Lainsäädäntö ei vain kiellä syrjintää, vaan 
velvoittaa aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta; siihen tälläkin ohjelmakirjalla pyritään. 
TUL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman tavoite on herättää keskustelua tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa ja ohjata toimintaa sekä päätöksentekoa niin seura-, 
piiri- kuin liittotasollakin. Tällä ohjelmakirjalla TUL osoittaa, että yhdenvertaisuus ja tasa-ar-
vo ovat aidosti tärkeitä asioita ja konkreettisia tekoja, eivätkä vain arvoissa ja juhlapuheissa 
mainittuja irrallisia sanoja.

Tämä ohjelma osoittaa, että liitolla on selkeät linjaukset ja tavoitteet yhdenvertaisuudesta ja 
tasa-arvosta. Samalla helpotetaan seuratyön arkea sekä edistetään yhdenvertaista ja erilai-
suudelle myönteistä ilmapiiriä tarjoamalla käytännön toimenpiteitä, joita seurat voivat ottaa 
suoraan käyttöönsä tai muokata omaan toimintaansa paremmin sopiviksi. Tasa-arvovalio-
kunta auttaa työssä enemmän kuin mielellään!

Tämä asiakirja on rakennettu siten, että kutakin aihetta esitellään ensin johdantotekstiosuu-
della, jonka jälkeen käydään läpi TUL:n linjaukset. Lopuksi annetaan esimerkkejä konkreetti-
sista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Ohjelmatyö on tasa-arvovaliokunnan vastuulla. Valiokunnan kokoonpano liittokokouskaudel-
la 2019–2022 on puheenjohtaja Harry Seidler sekä jäsenet Merja Loukonen, Pirkko Pehkonen 
ja Paula Heinonen. Valiokunnan esittelijänä toimii Aino Nevalainen.

1. Johdanto
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Nuorisotoiminnastamme vastaa nuorisovaliokunta yhdessä nuo-
risotoimialan työntekijän kanssa. Nuorisoliikuntaa tekevät liiton 
lajijaostot yhdessä seurojen ja piirien kanssa. Nuorisovaliokunta 
ohjaa ja koordinoi alueellista nuorisotoimintaa ja tekee yhteis-
työtä muiden varhais- ja nuorisojärjestöjen kanssa. Nuorisova-
liokunnan toiminnan painopisteet ovat leiritoiminta, koulutus, 
tapahtumat ja tiedottaminen. Nuorisovaliokunta kokoontuu sen 
puheenjohtajan kutsumana neljä kertaa vuodessa. Kokouksia 
järjestetään muiden tapahtumien, kuten esimerkiksi Seurapäi-
vien, yhteydessä.
 
Nuorisotoimintamme kansainvälisyys näkyy jäsenyytenä kan-

Kuva: Jukka Hämeenniemi
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2. Taloudellinen tasa-arvo

Taloudellisen eriarvoisuuden vaikutukset ovat suuri haaste koko Suomen liikun-
takentällä. Muuttuvat taloustilanteet vaikuttavat usein hyvin nopeasti erityisesti 
lapsiperheiden mahdollisuuksiin osallistua tasavertaisesti maksulliseen liikunta-
toimintaan. TUL tunnetaan hyvin koko liikuntakentässä järjestönä, jonka kautta 
tulla mukaan matalan kynnyksen liikunta- ja seuratoimintaan. Tämä piirre on 
liitolle erityisen tärkeä nyt ja tulevaisuudessa.

Kaikilla tulee olla oikeus liikuntaan varallisuudesta riippumatta. Urheilussa ja 
liikunnassa taloudellisesta tilanteesta tulee tasa-arvokysymys, kun lapset ja 
nuoret joutuvat kustannussyistä lopettamaan harrastuksensa tai eivät sitä pys-
ty edes aloittamaan.  Kotitaloudet ovat edelleen liikuntaharrastusten suurin 
rahoittaja, sillä esimerkiksi suorituspaikkoja rakennettaessa ei aina huomioi-
da, miten käyttökustannukset tulevat suurelta osin lasten ja nuorten huoltajien 
maksettavaksi. 

 Suomessa on myös koettu tärkeäksi, ettei huoltajien maksukyky saisi vaikuttaa 
lasten mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa. Heikossa taloudellisessa tilantees-
sa olevien perheiden lasten ja nuorten harrastusten tukeminen turvataan laki-
sääteisesti lastensuojelulaissa sekä laissa toimeentulotuesta. TUL on erityisesti 
pitänyt huolta taloudellisen ja alueellisen tasa-arvon toteutumisesta asettamal-
la tavoitteekseen matalan kynnyksen liikuntaharrastamisen tukemisen. Edulliset 
harrastusmaksut vahvistavat kaikkien mahdollisuutta osallistua toimintaan, ja 
kun harrastus on lähellä, voi lapsi tulla mukaan helposti myös ilman huoltajan 
järjestämää kuljetusta.

Monissa urheiluseuroissa huolehditaan siitä, ettei harrastamisen kustannus tulisi 
kynnykseksi aloittaa lapsen harrastusta seurassa. Kuitenkin monet seurat ovat 
kokeneet jäsenistönsä maksuvaikeuksia. Seuroissa on myös jouduttu tekemään 
jäsenille erilaisia maksusuunnitelmia. 

Kuva: Carita Berg
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2.1 TUL:N LINJAUS 

• TUL:n seuroissa pidetään huolta siitä, ettei harrastuksen hinta muodostu 
esteeksi, ja ettei perheiden erilainen varallisuustilanne vaikuta lasten ja nuorten 
harrastamiseen.

• Seura voi edistää taloudellista tasa-arvoa toteuttamalla toimintaansa 
lähellä perheitä ja asukkaita sekä avustamalla nykyisten tukijärjestelmien hyö-
dyntämisessä. 

• Seuratoiminnan juuret ovat kansalaistoiminnassa. Ry-muotoisessa seu-
rassa varainhankinnan tavoitteena on mahdollistaa seuran toimintaresurssit. 
Vapaaehtoistyö on seuratoiminnan muoto, jolla on sosiaalistava ja kasvattava 
tehtävä. Parhaimmillaan talkoita tekevät kaikki yhdessä, ja lapset oppivat te-
kemään yhdessä muutakin kuin urheilemaan. Vapaaehtoistyö on yhä yksi par-
haimmista yhteisöllisyyteen kasvattajista. 

2.2 KONKREETTISET TOIMENPITEET

• Seura vaikuttaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa siihen, ettei kunnan 
omistamien liikuntapaikkojen käytöstä perittäisi sali- ja käyttömaksuja lapsilta 
ja nuorilta. Hyviä vaikuttamispaikkoja ovat monissa kaupungeissa ja kunnissa 
pidettävät seurafoorumit, joissa liikunta- ja sivistystoimen edustajat kutsuvat 
seuroja keskustelutilaisuuksiin. Jos tällaista toimintaa ei omassa kaupungissa tai 
kunnassa järjestetä, voi asiaa ehdottaa näille tahoille.

• Harrastusmaksut pidetään mahdollisimman edullisina etenkin lapsille ja 
nuorille.

• Seura voi myös mahdollistaa vähävaraisten perheiden ja jäsentensä har-
rastamista erilaisilla tukitoimilla, esimerkiksi antamalla maksuaikaa tai lainaa-
malla urheiluvälineitä.

• Seurojen on mahdollista niin halutessaan perustaa vuosibudjettiinsa syr-
jäytymistä ennaltaehkäisevä rahasto, josta voidaan perusteltujen hakemusten 
pohjalta tukea erityisesti esimerkiksi lapsiperheiden osallistumista seuran toi-
mintaan. 

• Seura luo vapaaehtoistyöhön selkeät toimintaperiaatteet.

• Seurojen yksi merkittävä tukija Suomessa ovat Lions Club -yhdistykset, 
joiden kanssa kannattaa neuvotella mahdollisesta yhteistyöstä.
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Suomi on alueellisesti suuri maa, jossa etäisyydet ovat pitkät. Kuitenkin asutus 
ja palvelut keskittyvät entistä enemmän kasvukeskuksiin ja Etelä-Suomeen. Sa-
malla haja-asutusalueiden ja pienten kaupunkien kehitys heikkenee.

TUL on myös strategiassaan tuonut esille tämän merkittävän asian ja tekee alu-
eellisesti vahvaa työtä turvatakseen koko Suomessa mahdollisimman tasa-ar-
voiset lähtökohdat sille, että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua seuratoimin-
taan niin välimatkojen kuin myös kustannusten osalta. 

Pääkaupunkiseudulla on tarjontaa ymmärrettävästi runsaammin kuin pienem-
millä paikkakunnilla, mutta monessa lajissa harrastamisen kustannukset ovat 
myös kovin erilaiset eri alueilla; usein pienemmät kunnat tarjoavat loistavat 
puitteet kohtuullisellakin hinnalla, mikä on myös pienten kuntien yksi vetovoima-
tekijä jopa paluumuutolle.

Alueellinen tasa-arvo on moniosainen haaste, joten jako pelkkään rikkaaseen 
etelään ja köyhään pohjoiseen, länteen tai itään ei kuitenkaan kerro paljoa-
kaan todellisista harrastusmahdollisuuksista. Esimerkiksi välimatka kotoa liikun-
tapaikkaan ei vielä kerro matkaan käytetystä ajasta, matkan turvallisuudesta 
tai siitä, onko liikuntapaikasta ylipäätään saatavissa harjoitusvuoroja.

Resurssit ovat merkittävässä asemassa koko Suomessa niin tilojen kuin ammat-
titaitoisten ohjaajienkin kohdalla. Pääkaupunkiseutu vetää osaavia ohjaajia 
vahvasti, mikä tuo erityisesti syrjäseuduille suuria haasteita saada toimintaan 
ammattitaitoisia ohjaajia ja valmentajia.

Asuinpaikalla voi olla suuri merkitys etenkin erityisryhmien ja liikuntarajoitteis-
ten henkilöiden kynnykselle aloittaa liikunta ja seurassa harrastaminen. Esteet-
tömyys on onneksi huomioitu viime aikoina erittäin hyvin liikuntapaikkaraken-
tamisessa, mikä luo mahdollisuuden tasa-arvoisempaan osallistumiseen kaikille 
myös pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten ulkopuolella. Esteettömyys on 
asia, jota valiokunnan työssä seurataan tarkasti myös alueellisen tasa-arvon 
toteutumisen osalta.

3. Alueellinen tasa-arvo
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3.1 TUL:N LINJAUS

• TUL:n seuroissa pyritään järjestämään eri liikuntamuotoja tasavertaisesti 
kaikkialla Suomessa liikuntapaikkojen saatavuus huomioiden.

• TUL pyrkii vaikuttamaan liikuntapaikkarakentamisen päätöksentekoon 
siten, että myös syrjäseutujen tarpeet ja esteettömyys tulevat huomioiduiksi.

• TUL pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, jotta harrastusmaksut pysyvät 
ruuhka-Suomessakin kohtuullisina.

3.2 KONKREETTISET TOIMENPITEET

• TUL:n seuroissa tuotetaan liikuntatapahtumia ja -harjoituksia mahdollisim-
man lähellä harrastajia.

• TUL:ssa luodaan toimintamalleja ja edellytyksiä liikuntaharrastamisen 
helppoon saavutettavuuteen. Yksi esimerkki tällaisesta toiminnasta ovat seuro-
jen tapahtumiin ja tilaisuuksiin järjestettävät yhteiskuljetukset.

• TUL:n seurat huolehtivat liikuntatapahtumiensa esteettömyydestä.

• Liiton, valiokunnan ja seurojen välistä yhteistyötä lisätään alueellisen ta-
sa-arvon kehittämistyössä.
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Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan sekä muodollista tasa-arvoa, eli syrji-
mättömyyttä ja yhdenvertaisia oikeuksia ja kohtelua, että tosiasiallista tasa-ar-
voa yhteiskunnan rakenteiden ja päätösten suhteen. Sukupuolten tasa-arvolla 
on perinteisesti viitattu naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon, mutta nykyään 
se ymmärretään laajemmin sukupuolen moninaisuutena ja kaikkien sukupuolten 
tasa-arvoisuutena.

Sukupuolten tasa-arvo on liikuntakulttuurissa suuri haaste. Tämä haaste tunnis-
tetaan myös TUL:n toiminnan kentässä, vaikka liiton historiasta johtuen helposti 
ajatellaan, että TUL:n toiminta on sukupuolten osalta tasa-arvoista. TUL on ollut 
historiallisesti edelläkävijä etenkin naisten liikuntajohtajuudessa sekä hallinto-
kulttuurissa. Naiset ovat olleet aktiivisia toimijoita TUL:n perustamisesta lähtien, 
ja sukupuolijakaumavaatimuksia naiset esittivät jo vuonna 1919. TUL:n tavoittee-
na on ollut, että miehiä ja naisia on liikunnan ja urheilun päätöksentekoelimissä 
vähintään 40 prosenttia tai samassa suhteessa järjestön sukupuolijakauman 
kanssa. 

Miesten ja naisten välisessä tasa-arvossa on nähty TUL:n yli satavuotisen histo-
rian aikana merkittävää edistystä tavoitteellisen tasa-arvotyön ansiosta. Tätä 
työtä tulee myös jatkaa tulevaisuudessa eikä tuudittautua jo saavutettuihin 
edistysaskeleisiin. Tasa-arvotyön tarkastelualaa tulee myös laajentaa, sillä esi-
merkiksi sukupuolivähemmistöjen asemasta TUL:n toiminnassa on vuosien mit-
taan ollut tuskin lainkaan tietoa ja keskustelua, mihin tarvitaan muutosta. 

Tasa-arvon edistämisessä vaikuttaminen päätöksentekijöiden sukupuolijakau-
miin ei riitä, vaan on päästävä liikkumisen perustasoille asti. Urheilumaailman 
perinteiset sukupuoliroolit tulee haastaa ja sukupuolen moninaisuus huomioida 
toiminnan kaikilla tasoilla. Tasa-arvoajattelun tulisi lähteä “ylhäältä annettujen” 
asiakirjojen ja ohjelmien ohella yhä enemmän käytännön- ja ruohonjuuritasolta 
– sieltä, missä käsityksiä sukupuolesta ensimmäisenä luodaan ja toistetaan.

4.1 TUL:N LINJAUS

• Eri sukupuolia on hallinnossa samassa suhteessa kuin harrastajia. 

• Sukupuolten tasa-arvoon pyritään kaikilla päättävillä tasoilla, myös jaos-
toissa. 

4. Sukupuolten tasa-arvo



16

• Harrastustasolla tulee varmistaa, että kaikkia sukupuolia kohdellaan sa-
manarvoisesti esimerkiksi harjoitusvuoroja ja treeniaikoja jaettaessa. 

• Päätöksenteossa otetaan huomioon sukupuolivaikutukset. Toimintasuun-
nitelmissa ja toimintakertomuksissa esitetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteutuminen.

• Sukupuolikiintiöajattelua ei tuoda väkisin mukaan toiminnan toteuttami-
seen, sillä joissakin lajeissa on enemmän yhtä sukupuolta olevia harrastajia. 
Harrastajien sukupuoli ei kuitenkaan määritä lajista viestimistä.

4.2 KONKREETTISET TOIMENPITEET

• Seuratoiminnassa etsitään ja sovelletaan käytännön keinoja, joilla edis-
tetään sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä sukupuolen moninaisuuden 
ymmärtämistä liikunnan ja urheilun kentillä. Tasa-arvovaliokunta tuottaa mate-
riaaleja ja tukee seuroja tässä työssä.

• Sukupuolen moninaisuus huomioidaan toiminnassa ja viestinnässä parem-
min: esimerkiksi tiloja, toimintoja ja harrastajia ei sukupuoliteta perusteetto-
masti.

• Seurojen ja piirien johtokuntia ja hallituksia kehotetaan valitsemaan halli-
tuskaudelle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava, jonka tehtävänä on seura-
ta ja kehittää seuran/piirin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta.

• Seuran johtokunnan vastuulla on huolehtia tasa-arvoasioista ja nimetä 
henkilö, jolle liitto lähettää materiaalia.

• Toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin lisätään osio, jossa käsitellään ta-
sa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmia toimintaan. 

• Seuroja ja piirejä kannustetaan huomioimaan sukupuolijakauma päätök-
senteossa (60/40) ja tekemään henkilövalinnat sen mukaisesti tai suhteessa eri 
sukupuolten harrastajamääriin.

• Sukupuolinäkökulma huomioidaan myös seuran viestinnässä ja markki-
noinnissa: esimerkiksi verkkosivuilla tulisi esiintyä kaikkia sukupuolia ja eri lajeja 
tasapuolisesti.
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Ikäryhmien välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan lasten, nuorten, aikuisten ja 
ikäihmisten erilaisten tarpeiden ja elämäntilanteen huomioimista liikunta- ja 
urheilujärjestötoiminnassa sekä sitä, että eri-ikäisille tarjotaan tasapuolisesti 
mahdollisuuksia liikuntaan ja päätöksentekoon. Tyypillinen ikäryhmien välinen 
tasa-arvo-ongelma on se, että nuoret ovat vielä laajalti paitsiossa seurojen 
päätöksenteossa. Nuoret tarjoavat seuroille tuoreita ja muita nuoria kiinnosta-
via toiminta- ja kehitysideoita, joten heidän ehdotuksensa ja ajatuksensa tulee 
huomioida muiden kanssa tasavertaisesti seuran päätöksenteossa ja toiminnan 
suunnittelussa. 

Liikuntatottumukset eriytyvät iän mukaan. Lasten ja nuorten liikuttamiseen koh-
distetaan seuratoiminnassa eniten resursseja. Valtion liikuntaneuvoston tekemän 
tutkimuksen mukaan urheiluseuratoimintaan osallistui yli puolet 11–15-vuotiaista 
lapsista ja nuorista, mutta noin viidesosa ei ollut koskaan harrastanut liikuntaa 
tai urheilua urheiluseurassa. Seuratoimintaan tullaan mukaan entistä nuorempa-
na, ja valtaosa lapsista ja nuorista keskittyy seurassa vain yhden lajin harrasta-
miseen.

Aikuisiällä yhä useampi harrastaa aktiivisesti erityisesti kuntoliikuntaa urheilu-
seurassa. Opiskelun aloittamisen ja lapsuudenkodista pois muuttamisen jälkeen 
nuoret ottavat vastuuta itsenäiseen elämään kuuluvista velvoitteista, jolloin 
aikaa liikunnan harrastamiseen ja seuratoimintaan jää aiempaa vähemmän. 
Myöhemmällä iällä perheen perustaminen ja työelämä vievät aikaa liikunnalta. 
Aikuisten kunto- ja harrasteliikuntaan osallistuminen on kuitenkin urheiluseuroissa 
ilahduttavasti lisääntynyt. Syy tähän lienee se, että tieto liikunnan terveysvaiku-
tuksista on lisääntynyt ja korostunut julkisessa keskustelussa. Aikuiset osallistu-
vat seuroissa myös talkootyöhön sekä lasten ja nuorten liikunnan ohjaamiseen. 
Ikäihmisille seuratoiminta tarjoaa liikunnan lisäksi myös yhdessäolon ja -toimimi-
sen mahdollisuuksia.

5.1 TUL:N LINJAUS

• TUL:n nuorisovaliokunta toteuttaa liiton strategian ja tavoitteiden mukaista 
lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuritoimintaa.  Nuorisovaliokunnan vastuualuee-
seen kuuluvat leiritoiminta, koulutus, kansainvälinen nuorisotoiminta, TUL:n tuot-
tamien lasten ja nuorten liikunta-aineistojen uudistaminen ja markkinointi, TUL 
Joy Games -nuorisotapahtumaketju ja Halisko-toiminta. 

5. Ikäryhmien välinen tasa-arvo

Kuva: Carita Berg
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• Nuorten osallisuuden lisääminen ei ole vain TUL:n haaste, vaan yleinen ta-
voite koko yhteiskunnassa. Osallisuutta voi edistää esimerkiksi kehityshankkeel-
la, johon TUL hakee yhteistyötahoja oppilaitoksista tai muista järjestöistä. 

• TUL:n tulee ottaa näkyvämpi rooli nuorten ohjaamisessa urheilijoista ak-
tiviisiksi seuratoimijoiksi ja luotava Seuratoimijan polku. Nuorten ohjaamisella 
harrasteliikunnan pariin kilpaurheilu-uran jälkeen mahdollistetaan liikunta ja 
seuratoiminta läpi elämänkaaren. Uusille seuratoimijoille tulee tarjota koulutus-
ta seuratyöhön, mutta myös pitkään seurassa toimineiden tietoja kannattaa 
päivittää. Liiton, piirien ja alueiden seurojen tulee tehdä tässä enemmän yhteis-
työtä ja jalostaa hyväksi koettuja käytäntöjä koulutuspaketeiksi yhdessä.

• TUL:n veteraanijaoston päätavoitteita ovat yhteyksien rakentaminen 
piireissä ja seuroissa toimivien veteraanijaostojen kesken sekä valtakunnallisen 
veteraanitapaamisen ja liikunnallisen tapahtuman järjestäminen vuosittain. 
Toimintaan on myös sisällytetty hiljaisen tiedon keräys ja sen arkistointi sekä 
liikuntamatkailu. Veteraanijaosto ei ota kantaa ikäryhmien välisiin tasa-arvoky-
symyksiin, mutta se voisi tulevaisuudessa olla yksi jaoston tehtävistä.

5.2 KONKREETTISET TOIMENPITEET
 
• Ylläpidetään veteraanien ja nuorten toimintaa, mikä lisää molemminpuo-
lista arvostusta ja kunnioitusta. 

• Seniorit voivat toimia nuorille mentoreina ja siirtää osaamistaan eteen-
päin.

• Nuorille ja uusille seuratoimijoille järjestetään järjestökoulutusta, jotta hal-
linnolliset tehtävät eivät tunnu vaikeilta ja jotta kiinnostus johtotehtäviin voisi 
herätä.

• Seurojen tulee lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi nuoriso-
kokousten tai -parlamentin kautta sekä muiden nuorille sopivien tapojen avulla. 

• Seuran vuosikokoukseen olisi hyvä ottaa edes yksi nuoria koskettava tee-
ma, jonka aikana nuoret saavat tehdä aloitteita tai esityksiä seuralle.
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• Piireissä tulee olla toimivat nuoriso- ja veteraanijaostot. Jaostojen yhtenä 
tehtävänä on pitää yhteisiä kokouksia niin seurojen kuin piirinkin puitteissa, jot-
ta verkostoituminen ja molemminpuolinen oppiminen toteutuvat. 

• Liiton tasolla nuorten edunvalvonnasta vastaa nuorisovaliokunta.

• Seuran tulee taata harrastevuoroja kaiken ikäisille.

• Perheliikunta on yksi seuratoiminnan muoto, jota tulisi entisestään lisätä.

• Eri-ikäisillä ihmisillä on erilaista tietoa, kokemusta ja annettavaa seura-
työlle. Kaikkien osaaminen ja mielipiteet tulee huomioida toiminnassa.

Kuva: Jukka Hämeenniemi
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Erityisliikunnan tai soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden 
toimintakyky on heikentynyt vamman, sairauden tai muun syyn takia tai heidän 
on sosiaalisen tilanteensa vuoksi hankala osallistua vaihtelevissa määrin ylei-
sesti tarjolla olevaan liikuntaan.

Erityisliikunnan piiriin kuuluu arviolta yli miljoona suomalaista eli vähintään 
viidennes väestöstä. Ohjatussa erityisliikunnassa arvellaan olevan mukana 
noin 250 000 henkilöä. Erityisryhmille soveltuvaa liikuntatoimintaa järjestävät 
etenkin kunnat, erityisryhmien liikuntajärjestöt, urheiluseurat, sosiaali- ja tervey-
denhuollon laitokset sekä koulut. Myös lajiliitot osallistuvat erityisliikunnan jär-
jestämiseen tekemällä yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa. Keskeinen tekijä 
erityisryhmien liikuntaa järjestettäessä on liikuntatilojen ja liikuntaympäristöjen 
esteettömyys.

TUL:n vuonna 2013 laaditussa liikuntapoliittisessa ohjelmassa korostetaan, että 
TUL haluaa olla vaikuttamassa erityisryhmien liikuntaharrastukseen ja toimin-
taympäristöön. Liittona TUL on halukas tekemään yhteistyötä erityis- ja sovel-
tavan liikunnan alan ammattilaisten sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 
kanssa.

Suomalaiset eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi. Tämä tuo oman lisänsä 
myös erityisliikunnan sektorille. Tulevaisuudessa etenkin ihmisiä, joilla on ylipai-
noa tai erilaisia terveysongelmia, tulee houkutella säännöllisen liikunnan pariin. 
Ohjattu liikunta vaatii seuralta asiantuntevaa liikuttajaa sekä tietoa liikunnan, 
terveellisten elämäntapojen ja ravinnon yhteisvaikutuksista. TUL:n kuntopalve-
luilla on Liiku ja kevennä- koulutusaineisto, jota seurat voivat hyödyntää.

6.1 TUL:N LINJAUS

• Erityisliikunnan toteuttaminen vaatii seuralta yleensä lisäresursseja tai 
erityisliikunnan ohjaajan osaamista. Erityisliikunnan toiminnan lajivalikoima on 
lisääntynyt runsaasti, ja kun toiminnassa otetaan huomioon soveltavan liikun-
nan roolitus, on helpompi löytää kullekin harrastajalle sopiva ja mieluisa laji.

6. Erityisryhmien tasa-arvo

Kuva: Harry Seidler
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• Erityisliikunnan harrastajia on nykyisin paljon; harrastajamääriltään suu-
rimpina lajeina mainittakoon salibandy, jalkapallo, uinti, judo, karate ja keilailu. 
Lisäksi on monia kesä- ja talvilajeja, joissa kasvu ollut viime vuosina merkittä-
vän suurta.

• TUL:n tulee vaikuttaa liikuntapoliittisesti siihen, että kuntien sosiaalitoimi 
ja liikuntatoimi verkostoituisivat erityisliikunnan järjestämisessä nykyistä vah-
vemmin. Esimerkiksi seuratuen lisääminen niillä seuroilla ja ryhmillä, jotka te-
kevät soveltavaa liikuntaa, edistänee erityisryhmäliikunnan toteuttamista. TUL 
voi liittotasolla edistää myös yhteistyötä eri erityisliikuntajärjestöjen kanssa ja 
omalta osaltaan kehittää erityisliikunnan alaa. 

6.2 KONKREETTISET TAVOITTEET

• Esteettömyys tulee turvata jokaisessa seuratapahtumassa.

• TUL kannustaa seuroja ottamaan erityisryhmät avoimesti vastaan. Seuro-
ja rohkaistaan myös itse lähestymään alueensa erityisliikuntajärjestöjä yhteis-
työn käynnistämiseksi.

• Seurat voivat järjestää kyselyjä erityisliikunnan järjestämistarpeesta 
omalla toimialueellaan, sillä erityisliikunnan kysyntä ja tarjonta eivät välttämät-
tä kohtaa.

• TUL:n seuroissa on eri lajeissa osaamista erityisliikunnan toteuttamisesta. 
Tätä osaamista tulee levittää.

• Seura voi madaltaa kynnystä erilaisuuden kohtaamiseksi hyvin pienin ja 
konkreettisin toimin. Esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin tulee varata katsomopaik-
koja ja -tilaa pyörätuolilla liikkuville, ja tapahtumista tiedotettaessa on hyvä 
kertoa tilojen ja toiminnan esteettömyydestä ja esteellisyydestä.
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Parhaimmillaan liikunta on erinomainen kotoutumisen ja kohtaamisen väylä. 
Liikunta mahdollistaa luontevan kanssakäymisen eri taustoista tulevien ihmisten 
kesken. Lisäksi liikunta voi olla väylä muiden kulttuurien ominaispiirteiden tunte-
miseen ja omaksumiseen. Liikunnan sosiaalisten vaikutusten lisäksi positiiviset 
vaikutukset fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ovat tärkeitä onnistuneen inte-
graation kannalta. 

Suomessa asui vuoden 2018 lopussa lähes 258 000 ulkomaan kansalaista. Kun 
Suomen kansalaisuuden saaneet lasketaan mukaan, maahanmuuttajataustai-
sia eli muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia oli 392 
000. Tämä on 7 prosenttia väestöstä. Suomen suurin vieraskielisten ryhmä on 
venäjänkieliset.
 
TUL:n liikuntapoliittisessa ohjelmassa todetaan, että monikulttuurisuuden li-
sääntyessä eri ryhmien oikeutta osallistua liikuntaan ja yhteiskunnan toimin-
taan tulee tukea. TUL torjuu jyrkästi kaiken rasismin sekä nationalismin ylilyön-
nit yhteiskunnassa ja liikuntakulttuurissa sekä korostaa Fair Play -käytäntöjä 
liikuntakasvatuksessa. TUL:n seuroissa ollaan avoimia maahanmuuttajia koh-
taan ja monilla alueilla maahanmuuttajien seuratoiminta on jo arkipäivää.

7.1 TUL:N LINJAUS

• Kansainvälisyys on osa seuratoimintaa ja maahanmuuttajat tulee nähdä 
seuratoiminnan voimavarana ja mahdollisuutena.

• Maahanmuuttajiin tulee suhtautua kuten muihinkin harrastajiin jokaisen 
vakaumusta ja tapoja kunnioittaen. Erilaiset kulttuuriset tavat ja –taustat on 
hyvä ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa, jotta kaikkien yhdenvertainen 
mahdollisuus harrastaa ja toimia seurassa toteutuu.  Toiminnasta kannattaa 
olla olemassa selkeä kirjallinen materiaali (esimerkiksi kausi-info), jossa kerro-
taan selkokielellä säännöistä, tavoitteista, huoltajien tehtävistä, harrastuksen 
hinnasta ja muista seuran toimintaperiaatteista. On erittäin tärkeää kertoa seu-
ratoiminnasta myös kasvotusten. Mahdollisuuksien mukaan informaatiota olisi 
hyvä löytyä myös esimerkiksi englannin- tai venäjänkielisenä.

7. Monikulttuurisuuden tukeminen
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• Harrastamisen lisäksi maahanmuuttajilla tulee olla myös mahdollisuus 
osallistua seuran päätöksentekoon.

• Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu kaikkia seuran jäseniä kohtaan 
on asiakokonaisuus, jota seurassa on hyvä säännöllisesti pohtia. 

• Parhaimmillaan seuratoiminnassa tapahtuu ns. kaksisuuntaista kotoutu-
mista eli vuoropuhelua, oppimista ja aktiivista osallistumista kaikkien harrastaji-
en ja seuratoimijoiden kesken.

7.2 KONKREETTISET TOIMENPITEET

• TUL toimittaa koulutusjärjestelmänsä kursseihin englanninkielistä aineis-
toa, ainakin tiivistelmiä ja ydinkohtia.

• Seurojen ja piirien verkkosivuilla esitellään toimintaa lyhyesti englanniksi 
ja ohjataan englanninkielisen materiaalin pariin. Seurojen nettisivuilta ja muista 
julkaisuista on hyvä löytyä yhteystiedot henkilöille, joka osaavat englannin kie-
lellä vastata mahdollisiin tiedusteluihin. Kaikki eivät kuitenkaan puhu englantia, 
joten tietoa on hyvä olla saatavilla myös muilla kielillä tai jopa kielettömästi 
esimerkiksi symboleilla tai kuvilla viestimällä.

• Liikunta on universaalinen kieli – yhteisen kielen puuttuminen ei saa olla 
este yhteiselle toiminnalle.

• Rasismia ei hyväksytä missään toiminnan muodossa eikä millään toimin-
nan tasolla. Liitolla, piireillä ja seuroilla on oikeus ja velvollisuus taata turvalli-
nen toimintaympäristö kaikille puuttumalla rasistiseen kielenkäyttöön ja toimin-
taan.

Kuva: Carita Berg
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Seksuaalinen tasa-arvo on ihmisten tasa-arvoa seksuaalisesta suuntautumises-
ta riippumatta.

Seksuaalinen suuntautuminen on ominaisuus, joka kuvaa sitä, kehen ihminen 
ihastuu, rakastuu tai tuntee emotionaalista tai eroottista vetovoimaa. Seksuaa-
linen suuntautuminen määritellään tunteiden kohteen ja oman sukupuolen poh-
jalta, mikä ei tee siitä yksiselitteistä asiaa. Käsitys seksuaalisesta suuntautumi-
sesta ei välttämättä ole tarkkarajainen, ja se voi muuttua ihmisen elinkaaren 
aikana.

Seksuaalivähemmistöt ovat edelleen tabu suomalaisessa urheilu- ja liikuntakult-
tuurissa. Vahva hetero-olettamus vaikeuttaa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien 
urheilijoiden elämää, vaikka muu yhteiskunta suhtautuukin asiaan jo avoimem-
min. Muu yhteiskunta keskustelee esimerkiksi homo- ja biseksuaalisuudesta jo 
vapaammin ja aktiivisemmin, mutta urheilussa seksuaalisuuden moninaisuu-
desta helposti yhä vaietaan. Homoseksuaaliksi leimautumista saatetaan jopa 
pelätä urheilupiireissä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat liikkujat 
joutuvat kohtaamaan erityyppistä syrjivää käyttäytymistä, kuten nimittelyä, 
vihjailuja, vitsailua, yksityiselämään liittyviä kysymyksiä, arastelua, välttelyä, 
ulkopuolelle jättämistä ja halventavia katseita ja eleitä.

Seksuaalivähemmistöjen tilanne voi vaihdella paljon lajien ja seurojen välillä. 
Toisaalla asioista voidaan puhua hyvinkin avoimesti, kun taas toisaalla niistä 
vaietaan täysin. TUL:n vuonna 2009 tekemän seurakyselyn mukaan seksuaali-
sesta moninaisuudesta käytiin keskustelua vain yhdeksässä prosentissa seuroja. 
Pieni osa oli jopa sitä mieltä, että aihe ei kuulu liikunta- ja urheiluseuroille lain-
kaan. 

Suomen perustuslaki kieltää ihmisten asettamisen eriarvoiseen asemaan esi-
merkiksi sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn ja yhdenvertaisuuslaki 
seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Liikuntalakiin kirjatuissa tavoitteissa 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on liikunta- ja urheilujärjestöjen 
velvollisuus.

8. Seksuaalinen tasa-arvo
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8.1 TUL:N LINJAUS
    
• TUL:n seuroissa ei saa tapahtua seksuaalisuuteen liittyvää syrjintää mil-
lään toiminnan tasolla. Seksuaalisuuteen liittyvät nimittelyt ja haukkumasanat 
on kitkettävä pois. Ohjaajien ja valmentajien on myös kyettävä keskustelemaan 
aiheesta avoimesti – tämä on ohjaajille ja valmentajille kuuluvaa kasvatusvas-
tuuta.

• Myös vanhempainilloissa, seuran pelisääntökeskustelussa ja kirjallisessa 
materiaalissa on hyvä käsitellä aihetta avoimesti. Lasten ja nuorten toiminnassa 
on tärkeää varmistaa turvallinen toimintaympäristö jokaiselle osallistujalle.

• Urheilijoita ja harrastajia tulee rohkaista hyväksymään oma seksuaalinen 
suuntautumisensa: jokaisella on oikeus ja vapaus olla avoimesti ja pelkäämättä 
oma itsensä. Kaikki ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia.

• Lasten kanssa toimittaessa luodaan pohjaa sille, että kaikki ovat tervetul-
leita harrastamaan ja toimimaan seuroissa. Junioritoiminnassa seurojen tulee 
puuttua pelikavereiden sekä lasten vanhempien kielenkäyttöön ja kommentteihin 
sekä katsomoista tuleviin epäasiallisiin huuteluihin.

8.2 KONKREETTISET TOIMENPITEET

• Seuroissa ei sallita minkäänlaista seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää 
syrjintää.                    
                                                                      
• Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tulee puhua asiallisesti ja avoimesti.

• Seuroissa on nollatoleranssi nimittelylle sekä vanhempien, seurakavereiden, 
valmentajien tai yleisön epäasiallisille kommenteille tai käytökselle.

• Seuroissa vaikutetaan aktiivisesti siihen, että seksuaalisuuteen perustuvalle 
syrjinnälle ei anneta sijaa.

Kuva: Carita Berg
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Kiusaaminen ja häirintä ovat henkisen väkivallan muotoja, jotka eivät missään 
tapauksessa kuulu seuratoimintaan. Kiusaaminen ja häirintä voivat ilmetä esi-
merkiksi nimittelynä, nolaamisena, porukan ulkopuolelle jättämisenä, perättö-
mien juorujen levittämisenä tai vähättelynä ja sivuuttamisena. Ne voivat saada 
myös fyysisiä muotoja. Kiusaaminen ja häirintä perustuvat usein normeihin eli 
oletuksiin siitä, millaisia ihmiset ovat tai millaisia heidän tulee olla.

Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä ei-toivottua seksuaa-
lista käytöstä, joka luo ahdistavaa, nöyryyttävää ja uhkaavaa ilmapiiriä. Seksu-
aalista häirintää voivat olla esimerkiksi eleet ja ilmeet, härskit puheet, vitsit tai 
vartaloa tai pukeutumista koskevat kysymykset ja vihjailut sekä fyysinen kos-
kettelu. Seksuaalinen häirintä loukkaa jokaiselle kuuluvaa itsemääräämisoikeut-
ta sekä oikeutta turvalliseen ja asialliseen harrastus- ja toimintaympäristöön. 

Kiusaaminen ja häirintä kaikissa muodoissaan perustuvat asiattomaan vallan-
käyttöön, jolla pyritään alistamaan ja nöyryyttämään toista ihmistä. Kiusaa-
mista ja häirintää voidaan ennaltaehkäistä yhteisillä pelisäännöillä sekä ryh-
mäyttämisellä. Ilmi tuleviin tapauksiin tulee aina suhtautua vakavasti ja puuttua 
asiattomaan toimintaan välittömästi.

Häirintä- ja kiusaamistapauksia on tullut ilmi merkittävästi aiempaa enemmän 
niin harraste-, kuin huippu-urheilunkin parissa. Liian suuri osa tapauksista jää 
usein kuitenkin vain itse kohteeksi joutuneen ja tekijän tietoon. Kaikki eivät us-
kalla tai halua tuoda kokemaansa ilmi, koska pelkäävät kertomisen negatiivisia 
seurauksia tai koska tekijä tai muut ihmiset ovat painostaneet teosta vaikene-
miseen.

Kiusaaminen ja häirintä voivat päättää harrastuksen tai kilpauran ennenai-
kaisesti ja aiheuttaa masennusta, ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia. 
Tämä pätee erityisesti urheilevien nuorten kohdalla, sillä he ovat herkässä kas-
vu- ja kehitysvaiheessa ja samalla kovien paineiden alla, kun heiltä odotetaan 
jatkuvasti kovempia suorituksia ja parempia tuloksia. Kiusaamisen tai häirinnän 
kohteeksi joutunut voi joutua kantamaan taakkaa pahimmassa tapauksessa 
jopa koko elämänsä. Tämän takia on erityisen tärkeää huomata ajoissa ja kar-
toittaa ennakoivasti mahdolliset tilanteet, joissa urheilijoita saatetaan käsitellä 
vastoin hyviä toimintamalleja. 

9. Kiusaaminen, häirintä ja muu epäasialli-
nen kohtelu
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Eri liitoissa on tehty jo vuosien varrella kiusaamisen ja häirinnän vähentämiseksi 
paljon hyvää kampanjointityötä, jota tulee jatkaa aktiivisesti. Urheiluseurojen 
on tärkeää huomioida asia kaikessa toiminnassaan ja koulutuksissaan. Seurojen 
on hyvä laatia kiusaamisen ja häirinnän estämiseksi toimivat yhteiset pelisään-
nöt, joita kaikkien lajiryhmien tulee pitää osana ryhmien ja joukkueiden koulu-
tusmateriaaleja ja toimintaa. 
 
Ohjeistuksen tärkein seikka on reagoida heti, jos epäasiallista toimintaa ha-
vaitaan tai epäillään. Asiaton kohtelu tai sen epäilys tulee viipymättä tuoda 
seuran johdon tietoon. Asiaa voi tarvittaessa viedä eteenpäin myös kyseessä 
olevalle lajiliitolle, Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK:lle sekä TUL:lle, jotta 
tilanne voidaan selvittää ja korjata yhteistyössä.

Linjaukset:

• Kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua ei hyväksytä mis-
sään muodossa niin TUL:n, piirien kuin seurojenkaan toiminnassa.

• Kiusaamista ja häirintää tulee ennaltaehkäistä koulutuksella, ryhmäyttä-
misellä ja yhteisillä pelisäännöillä.

• Epäasiallinen kohtelu kannustetaan ottamaan aina puheeksi, ja asian 
esiin tuomiseen luodaan tilaisuuksia ja kanavia. Ilmi tulleisiin tapauksiin tulee 
aina suhtautua vakavasti ja väärinkäytöksiin puuttua viipymättä.

Toimenpiteet:

• Tasa-arvojaosto laatii TUL:lle eettisen toimintaohjeiston.

• Seuroilla ja piireillä on aina velvollisuus puuttua kiusaamiseen, häirintään 
ja muuhun epäasialliseen kohteluun.

• TUL:ssa ryhdytään kehittämään häirintäyhdyshenkilötoimintaa muun 
muassa koostamalla toimintaopas ja järjestämällä tarvittavaa koulutusta sekä 
neuvontaa häirintäyhdyshenkilöille.

• Seuroja, ja niiden osia sekä yksittäisiä joukkueita, kannustetaan valitse-
maan keskuudestaan häirintäyhdyshenkilö(t). Tasa-arvovaliokunta laatii ohjeet 
häirintäyhdyshenkilötoiminnan aloittamiseen ja sisällyttää ne laadittavaan eet-
tiseen ohjeistukseen.
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Liikunta on universaalinen kieli. Liikunnan tulee olla mahdollista kaikille. Tätä ei 
toteuteta vain kitkemällä näkyvintä syrjintää, vaan myös aktiivisesti luomalla 
ja kehittämällä rakenteita, jotka mahdollistavat toimintaan osallistumisen tasa-
vertaisesti kaikille ja madaltavat kynnystä tulla mukaan kukin omana itsenään.

TUL:ssa on aina arvostettu liikunnan parissa tehtävää arvokasta kasvatustyötä, 
eikä kasvatustyö ole kadonnut vuosien saatossa minnekään. Voisi jopa todeta, 
että kasvattaminen tulee nostaa liikunta- ja urheiluseurojen keskeisimmäksi teh-
täväksi. Urheilusaavutukset haalistuvat usein muistista, mutta liikunnan ja urhei-
lun kasvatuksellinen maaperä kantaa läpi elämän.

Tämän päivän liikunta- ja urheiluseuran johtajan, ohjaajan, valmentajan, tuo-
marin ja talkoolaisen tulee olla entistä tietoisempia omasta roolistaan kasvat-
tajana – erityisesti silloin, kun toimitaan lasten ja nuorten parissa. Tavoitteena 
on kasvattaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta rohkeasti edistäviä kansalaisia.

Liikunta yhdistää, liikunta eheyttää. Liikunnan kieli on tasa-arvoinen ja yhden-
vertainen tenavasta tervaskantoon.

10. Lopuksi
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