
KAIKKI MUKAAN
– oikeasti!

Normitietoinen työmateriaali tasa-arvon ja yhdenvertaisen 
kohtelun edistämiseen lasten ja nuorten urheilussa.
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Kaikki mukaan – oikeasti
Normitietoinen työmateriaali tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen 
lasten ja nuorten urheilussa.

Kaikkia lapsia ei kuulla ja nähdä urheilun parissa. Monista lapsista ja nuorista tuntuu, 
etteivät he osaa tai etteivät he ole tarpeeksi hyviä urheilussa. Valmentajat, ohjaajat ja orga-
nisaatiot kohtelevat lapsia ja nuoria usein tiedostamattaan eri tavoin heidän sukupuolensa, 
sosiaalisen ympäristönsä tai toimintakykynsä perusteella. Tällöin myös odotukset voivat 
olla erilaiset. Poikien ja tyttöjen urheilutuntien ja treenien välillä esiintyy edelleenkin usein 
eroavaisuuksia. Usein itse suoritusta ja sen tärkeyttä painotetaan liikaa iloisen tekemisen ja 
yhteenkuuluvuuden kustannuksella. Tämä on monelle todellisuutta ja yksi syy tämän mate-
riaalin syntymiseen.

1 Artikla 31, YK 1998/2010. https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/
2 Tammelin & Karvinen (toim.): Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille. Kulttuuriministeriö ja Nuori Suomi ry. 2008
3 LIITU-tutkimus 2018, saatavissa osoitteessa www.liikuntaneuvosto.fi ➞ julkaisut, VLN 2019:1, Liikunta ja tasa-arvo 2017. Katsaus sukupuolten  

tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:18, s. 38.
4 Fogelholm, Lapset ja nuoret, kirjassa: Terveysliikunta. Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, (toim.) 2011
5 https://www.idrottsforskning.se/funktionsnedsattning-inget-hinder-for-rorelse/
6 https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikil-
la lapsilla ja nuorilla on oikeus leikkiä ja liikkua 
säännöllisesti.1 Lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin vuoksi suositellaan päivittäin 1–2 tunnin 
liikuntaa.2 Suomessa tavoitteeseen pääsevien 
poikien määrä on korkeampi kuin tyttöjen 
vastaava määrä kaikissa mitatuissa ikäryh-
missä.3 Fyysisellä aktiivisuudella on ratkaiseva 
merkitys fyysiselle, psyykkiselle, sosiaaliselle 
ja kognitiiviselle terveydelle. Kaikki hyötyvät 
tarpeen mukaan sovitetusta liikkumisesta ja 
liikunnasta. Lapsuudessa on tärkeää saavuttaa 

positiivinen suhde fyysiseen aktiivisuuteen, 
koska sen on osoitettu edistävän säännöllistä 
liikkumista myös aikuisiässä.4 Nuoret, joilla on 
toimintarajoite, myös urheilevat ja liikkuvat 
huomattavasti vähemmän kuin muut saman 
ikäiset.5 Tämän vuoksi on tärkeää työskennellä 
inkluusion ja positiivisia kokemuksia edistä-
vien seikkojen hyväksi urheilussa, liikunnassa 
ja liikkumisessa. Yhdenvertainen kohtelu ja 
tasa-arvo ovat tärkeitä ohjenuoria kaikissa 
liikuntaan ja liikkumiseen liittyvissä aktivitee-
teissa Suomessa.6

Kaikki mukaan – oikeasti! -elokuvat ja työmateriaali
Tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua koske-
va työmateriaali lasten ja nuorten liikunnan ja 
liikkumisen parissa työskenteleville sekä kai-
kille aiheesta kiinnostuneille. Aineisto koostuu 
neljästä lyhytelokuvasta ja niihin liittyvistä työ-
materiaalista. Elokuvat on tarkoitettu ajatuk-
sien ja keskustelun herättämiseen. Työmateri-
aali koostuu elokuvaan liittyvistä keskustellen 
käsiteltävistä kysymyksistä, tiedosta, menetel-
mistä ja vinkeistä. Tarkoituksena on innostaa 
urheiluseuroja, kouluja, päiväkoteja ja lapsi- ja 
nuorisotoimintaa työskentelemään aiheen 
parissa. Suosittelemme katsomaan elokuvat 
yhdessä kollegoiden, valmentajien, ohjaajien 
tai ystävien kanssa. Käyttäkää sitten työma-
teriaalia yhdessä. Katsokaa elokuvat vaikka 
useampaan otteeseen, jotta löydätte aiheeseen 
liittyviä uusia ilmiöitä. Materiaalin lopussa 

oleva sanasto selventää myös joitakin materiaa-
lissa esiintyviä sanoja ja käsitteitä. Sanastossa 
esiintyvät sanat on merkitty violetilla.

Elokuvat perustuvat todellisiin tilanteisiin 
sekä haastatteluihin ja keskusteluihin lasten, 
nuorten, valmentajien, vanhempien sekä päivä-
koti-, iltapäiväkerho- ja kouluhenkilökunnan 
kanssa. Materiaali pohjautuu myös Folkhäl-
sanin monivuotiseen yhteistyöhön koulujen, 
päiväkotien, iltapäiväkerhojen ja urheilujärjes-
töjen kanssa. Järjestöaktiivien, lasten ja nuorten 
parissa suoritetut kyselytutkimukset ja ajan-
kohtaiset tutkimus- ja tilastotiedot osoittavat 
myös vastaavia malleja. Saatat ehkä tunnistaa 
itsesi joistakin elokuvissa esitetyistä tilanteista, 
tai kenties sinulla herää ajatuksia siitä, miltä 
todellisuus saattaa näyttää jonkun toisen näkö-
kulmasta tarkasteltuna. 
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Tietoista työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta

7 Fahlström, Glemne & Linnér: Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer – En studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare, s. 54–55 
(2016); Idrottens samhällsnytta, Faskunger & Sjöblom, s. 110 (2017)

8 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325
9 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
10 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-491-693-6

Katsomme asioita usein omasta näkökulmas-
tamme, minkä vuoksi meidän voi olla vaikeaa 
nähdä, miten oman viitekehyksemme normien 
ulkopuolisia henkilöitä kohdellaan, miten heistä 
tehdään näkymättömiä tai heitä loukataan. 
Voimme esimerkiksi pitää itsestään selvänä, 
että jokainen ymmärtää ohjaajan sanalliset 
ohjeet välittömästi, että on itsestäänselvyys 
kaikille valita joko poikien tai tyttöjen puku-
huone, tai että jokaisella on varaa ostaa seuran 
harjoitteluasu.

Jotkin seurat, koulut ja päiväkodit työskente-

levät määrätietoisesti tasa-arvon ja yhdenver-
taisen kohtelun edistämiseksi. Samaan aikaan 
jotkut ovat sitä mieltä, että tasa-arvo ei ole 
ongelma eikä sen eteen siksi tarvitse myöskään 
tehdä mitään. Useimmissa tapauksissa kyse 
on siitä, ettei ongelmaa ymmärretä, ettei asiaa 
ole tutkittu tai ettei olla tietoisia siitä, miten 
todellisuus näyttäytyy muille. Nämä tilanteet 
eivät ratkea automaattisesti kerralla. Sen sijaan 
ratkaisuun pääsemiseksi tarvitaan rakenteel-
lisia ja harkittuja menetelmiä ja keskusteluita 
kaikilla tasoilla. 

Yhdenvertainen kohtelu
Yhdenvertaisella kohtelulla seurassa tai kou-
lussa ei tarkoiteta kaikkien kohtelua samalla 
tavalla, vaan sillä edistetään kaikkien mahdol-
lisuuksia osallistua toimintaan turvallisesti 
omista lähtökohdistaan. Lasten ja nuorten on 
tärkeää sukupuoleen, sukupuolen ilmaisun su-
kupuoli-identiteettiin, ikään, alkuperään, kan-
sallisuuteen, kieleen, uskontoon, perhetilantee-
seen, terveydentilaan, toimintarajoitteeseen, 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun 
henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta 
saada liikkua mahdollisimman eri tavoin ja 
kokeilla eri lajeja sekä tuntea itsensä osallisik-
si samoin ehdoin. Urheiluympäristössä, jossa 
kaikki tuntevat olevansa osallisia ja oikeu-
denmukaisesti kohdeltuja, jossa eroavaisuudet 
nähdään vahvuutena ja jossa on hyviä esikuvia, 
myös suoritukset, hyvinvointi ja yhteenkuulu-
vuus ovat parempia.7 

Yhdenvertainen kohtelu on yhteiskunnan 
keskeinen arvo. Seurat ja koulut vaikuttavat 
osaltaan yhteiskunnassa omaksuttuihin peri-
aatteisiin eivätkä ole yhdenvertaista kohtelua ja 
syrjintää koskevan lainsäädännön ulkopuolella. 
Kouluilla ja seuroilla on suuri merkitys yksi-
löiden ja eri väestöryhmien osallistumiselle tai 
mahdollisuudelle osallistua ja vaikuttaa

 yhteiskuntaamme. Urheilu- ja nuorisoseurojen 
toimintaa säätelevät liikuntalaki ja nuorisolaki, 
joissa molemmissa korostetaan yhdenvertaisen 
kohtelun, tasa-arvon ja kulttuurisen monimuo-
toisuuden merkitystä. Koululla ja koulutuksen 
järjestäjällä on velvollisuus laatia yhdenvertaista 
kohtelua ja tasa-arvoa koskeva suunnitelma. 
Suunnittelun yhteydessä on oiva mahdollisuus 
tarkastella myös liikuntatunteja. Yhdenvertai-
suuslaissa8 ja laissa naisten ja miesten välisestä 
tasa-arvosta9 oleva syrjintäkielto koskee myös 
seuroja a) työnantajina, b) seuran hoitaessa 
julkista tehtävää tai tarjotessa jotain palvelua. 
Voit lukea lisää tasa-arvosta ja yhdenvertaisesta 
kohtelusta seuroissa.10 

Sekä strategioita että käytännön tekoja tarvi-
taan, jotta kaikki tuntisivat itsensä tervetulleiksi 
seuraan ja viihtyisivät sen toiminnassa. Seura 
voi esimerkiksi olla yhteistyössä paikallisten 
maahanmuuttajaorganisaatioiden kanssa, jär-
jestää harjoituksiin avustajan tai useaa kieltä 
puhuvan henkilön, tavata pyörätuolilla saavu-
tettavissa tiloissa ja niin edelleen. Tekemällä 
seuran normit näkyväksi ja tunnistamalla 
poissulkevia tai rajoittavia normeja voimme 
muuttaa niitä siten, että useammat tuntevat 
itsensä toimintaan osalliseksi.

 



– 5 –

Turvallisuus ryhmässä

11 Channon, Dashper, Fletcher & Lake: The promises and pitfalls of sex integration in sport and physical culture. Sport in Society, 19, 1111–1124 (2016); 
Idrottens samhällsnytta, Faskunger & Sjöblom, s. 102 (2017)

12 Idrottens samhällsnytta, Faskunger & Sjöblom, s. 110–113 (2017)
13 Alanko: Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? (2013)  

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/361-Sateenkaarinuoret

Urheilu on paljon enemmän kuin fyysistä 
suorittamista. Harjoitteleminen ja fyysinen 
aktiivisuus yhdessä voivat parhaassa tapauk-
sessa purkaa rajoja, joita muutoin tietoisesti 
tai tiedostamattamme rakennamme. Yhteis-
harjoitukset voivat edesauttaa tasa-arvoisempia 
sosiaalisia suhteita ja haastaa käsitystä siitä, 
että pojat tai miehet ovat parempia urheilussa.11  
On havaittu, että keskittyminen ryhmän yhtei-
seen tavoitteeseen, yhteistyö ja joukkuehenki 
ovat tekijöitä, jotka edistävät tasa-arvoisia 
suhteita ja luovat hyvää vuorovaikutusta.12 
Tähän liittyy muun muassa se, että ohjaajan on 
välittömästi puututtava tilanteeseen ja toimit-
tava havaitessaan loukkaamista, häirintää ja 
kiusaamista. Asiaton käytös ei koskaan ole 
hyväksyttävää.

Urheiluseuran ja koulun ilmapiiri ja asenteet 
vaikuttavat siihen, ketkä lapsista ja nuorista 
haluavat osallistua toimintaan tai pysyä siinä 
mukana ja ketkä viihtyvät. Avoimuuteen omas-
ta seksuaalisesta suuntautumisesta tai suku-
puoli-identiteetistä urheilussa liittyy riski 
ryhmästä pois sulkemiseen.13  

Ohjaaja on esikuva ja asettaa omalla toimin-
nallaan rajat ryhmässä sallitulle käytökselle. 
On tärkeää pohtia omia normejaan ja arvojaan 
sekä käyttämiään sanavalintoja ja ilmaisuja 
sekä niiden ilmaisutapaa. Jos kysyy pojalta, 
onko tällä tyttöystävää, pidetään itsestään  
selvänä, että kaikki pojat pitävät tytöistä. 
Esimerkiksi ”kumppani” on sanana laajempi 
termi. Naisjalkapalloilusta puhuminen, jos 
samalla miesjalkapalloilua kutsutaan vain 
jalkapalloiluksi, viittaa siihen, että naisten 
jalkapallo on poikkeus ja erikoisuus, kun taas 
miesten jalkapallo on vallitseva normi.
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Urheilukentällä
Tunteista ja kohtelusta urheilussa

14 Hellman: Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola (2010) s. 121

Tämä elokuva kertoo Miasta ja Oskarista –  
urheilijoista, joilla on kilpailusuorituksen 
jälkeen erilaiset tunteet. Ohjaaja Anders kohtaa 
nämä tunteet parhaan kykynsä mukaan.

Aloittakaa katsomalla Urheilukenttä-elokuva. 
Varatkaa sen jälkeen runsaasti aikaa seuraa-
vien kysymyksien pohdintaan, jotta kaikki 
ehtivät ajatella asiaa kunnolla.

Toiminta ja yleiset pohdinnat:
• Mitä ajatuksia elokuva herätti?
• Mitä näet elokuvassa?
• Tunnistatko tilanteet?

Tunteet:
• Miksi sinun mielestäsi Mia lähtee pois 

penkiltä Anders-ohjaajan sanottua: 
”Rauhoitu. Ei tämä ole niin vakavaa. Tärkeintä 
on, että on hauskaa.”?

• Miltä luulet Oskarista tuntuvan Anders-
ohjaajan sanottua: ”Hei, skarppaa nyt! 
Ensi kerralla sinun pitää kyllä suoriutua 
paremmin.”?

• Kohdellaanko mielestäsi tyttöjä ja poikia eri 
tavoin heidän näyttäessään tunteitaan? 
• Onko tunteita, joiden näyttäminen ei ole 

hyväksyttyä pojille tai tytöille?

Tiesitkö?  Tyttöjä ja poikia kohdellaan eri  
tavoin heidän näyttäessään samoja tunteita 
tai käyttäytyessään samalla tavoin. Pojista 
tulee näkyviä, heitä nuhdellaan ja kohdellaan 
”tappelevina poikina” heidän ollessaan 
hallitsevia, ulospäin suuntautuneita tai 
hallitsemattoman aggressiivisia, kun taas 
tyttöjä usein pidetään poikkeavina eikä heitä 
ymmärretä.14 

Sanat ja ilmaisut:
• Minkä viestin lapsi tai nuori saa ohjaajan 

huutaessa: ”Älä heitä niin kuin tyttö!”?
• Mitä muita sanoja saattaa harjoituksissa, 

tunnilla tai ottelussa kuulua, jotka voivat  
olla jonkun mielestä loukkaavia?

• Onko sinulla tapana puuttua asiaan jonkun 
tehdessä jotain loukkaavaa tai sanoessa 
jotain asiatonta? 
• Miten asiaan voi puuttua?
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Aikuisten rooli:
• Minkälaiset ovat sinun odotuksesi 

vanhempana tai ohjaajana lapsesi/lastesi/
ohjattaviesi osallistuessa urheilutoimintaan?

Tiesitkö?  Vanhempien käsitys lastensa 
urheilutaidoista vaikuttaa lasten uskoon 
omiin kykyihinsä.15 Useissa tutkimuksissa on 
osoitettu, että vanhempien mielestä heidän 
pojillaan on paremmat edellytykset ja suu-
rempi mielenkiinto urheiluun kuin tyttärillä. 
Samalla pojat arvioivat itsensä pätevämmiksi 
urheilussa kuin vastaavasti tytöt.16  
Suomalaisessa tutkimuksessa pojat kertoivat 
tyttöjä useammin urheilevansa voittaakseen, 
kilpaillakseen ja vahvistaakseen itseään. 
Tytöt puolestaan kertoivat urheilun posi-
tiivisia puolia olevan uuden oppiminen ja 
liikkumisen positiiviset terveysvaikutukset 
(vastaavia tuloksia on myös kansainvälisistä 
tutkimuksista).17 

• Minkälaisia tunteita sinun mielestäsi lasten 
on hyväksyttyä ilmaista ennen kilpailuja ja 
harjoituksia, niiden aikana ja niiden jälkeen?

• Jos sinulla on erisukupuolisia lapsia tai 
ohjattavia, onko heidän välillään eroja siinä:
• miten kannustat heitä?
• mitä tunteita he saavat näyttää? 
• mitä lajeja kannustat heitä kokeilemaan? 
• miten paljon olet kiinnostunut heidän 

harjoituksistaan, kilpailuistaan ja 
tuloksistaan? 

• miten paljon resursseja heihin käytetään?

Tiesitkö? Pojat ja tytöt harrastavat seura-
urheilua samassa määrin, mutta eroa on 
harrastettavissa lajeissa. Tavallisimmat 
poikien harrastamat lajit ovat jalkapallo, 
sähly ja jääkiekko, kun taas tytöt harrastavat 
voimistelulajeja, taitoluistelua, ratsastusta ja 
tanssia.18  

15 Eccles & Harold: Gender differences in sport involvement: Applying the Eccles’ expectancy-value model. J. App. Sport Psych. 3:7–35, (1991); 
Kimiecik, Horn & Shurin: Relationships among children’s beliefs, perceptions of their parents’ beliefs, and their moderate-to-vigorous physical 
activity. Research Quarterly for Exercise and Sport 67, s. 324–336 (1996).

16 Esim. www.liikuntaneuvosto.fi ➞ julkaisut, VLN 2019:1, s 78.
17 Haanpää ym.: Kouluikäisten liikuntasuhde luupin alla – kyselytutkimus 6.- ja 9.-luokkalaisille. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 2 

(2012); Dunn, Gotwals &. Dunn: An examination of the domain specificity of perfectionism among intercollegiate student-athletes (2005); Ryska: 
Sport involvement and perceived scholastic competence in student-athletes: a multivariate analysis (2003); Gill: Gender and sport behavior (2002)

18 Kyllönen: Samalla viivalla? Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomessa. SUEK ry:n julkaisuja urheilun eettisistä 
asioista, nro 1., s. 13 (2017)

Muutos
• Miten ohjaajan tapa kohdella nuoria 

muuttuu, kun hän panee silmälasit 
päähänsä? 
• Miten Mia ja Oskar reagoivat ohjaajan 

muuttuneeseen kohteluun?
• Olisiko jotain voinut tehdä toisin?

Menetelmiä ja vinkkejä
1. Kohtaa aggressiivisuus ja suuttumus  

oikein.  
Jos joku reagoi suuttumalla ja vaikkapa heit-
telee tavaroita, on tavallista yrittää pysäyttää 
tilanne vaikkapa kehottamalla: ”Hei, lopeta 
tuo!”. Aikuisena sinun on tärkeää kertoa tun-
teiden näyttämisen olevan hyväksyttävää, 
vaikka kaikki käytös ei sitä olisikaan.  
Tunnista tunne heti sanomalla vaikka ”On 
okei olla vihainen/surullinen”. Kun tunne on 
tunnistettu, on helpompi puhua tapahtu-
neesta tilanteen rauhoituttua. Tätä on harjoi-
teltava ja toistettava.  

2. Ilmaise omia tunteitasi.  
Aikuiset ovat lasten ja nuorten esikuvia 
tunteiden näyttämisessäkin. Pohdi esikuvaa, 
jonka sinä asetat. Ilmaise tunteesi sanoin ja 
harjoittele lasten kanssa samaa. Lue lisää ja 
löydä vinkkejä Hyvää mieltä yhdessä  aineis-
tosta.

3. Anna osallistujan kokea itse.  
Aikuiset kommentoivat usein lasten suori-
tusta ja käyttäytymistä. Aikuiset saattavat 
myös sanoa, miltä pitäisi tuntua. Kun lap-
set tai nuoret itse pohtivat sitä, onko jokin 
hauskaa, miten jokin on mennyt ja miten he 
voisivat kehittyä, itsetuntemus paranee.  
Olemalla lapsia kohtaan ymmärtäväinen 
opitte tuntemaan toisenne paremmin ja 
voitte sovittaa toiminnan tarkoitukseen sopi-
vasti siten, että kaikki viihtyvät paremmin ja 
kehittyvät. 
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4. Kohtaa yksilöitä, älä tyttöjä ja poikia.  
Älä anna sukupuolinormien ja omien nor-
matiivisten odotustesi vaikuttaa tapaasi 
kohdata lapsia ja nuoria. Olisitko reagoinut 
samalla tavoin, jos lapsi olisikin ollut toista 
sukupuolta? Sopikaa toistenne tarkkailusta 
toimintaa ohjatessanne. Kokoontukaa sitten 
keskustelemaan näkemästänne.

• Mitä odotuksia on yleensä tai mitä 
odotuksia sinulla on urheilevalle tytölle 
tai urheilevalle pojalle? Onko siinä 
eroa, mitä lajia he harrastavat? Kehen 
yhdistyy aggressiivisuus, uhrautuminen, 
kivun sieto, kilpailuun keskittyminen, 
tukeminen, muiden huomioon ottaminen 
ja lojaalius? Monet sopeutuvat tietoisesti 
tai tiedostamattaan muiden odotuksiin. 

19 Esim. https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2017/09/mahti_tunnekortit_tulostusversio.pdf

5. Tunnekortti.  
Harjoitelkaa tunteiden näyttämistä ja kuvai-
lemista. Voitte aloittaa toiminnan kierroksel-
la, jossa kaikki ottavat jotain tämänhetkistä 
tai kilpailua edeltävää tunnetta kuvaavan 
kortin. Anna kaikkien kertoa yksitellen, 
miksi he valitsivat juuri kyseisen kortin. 
Näin lapsi oppii ja saa apua omien tuntei-
densa käsittelemiseen, tunnistamiseen ja 
nimeämiseen. Samalla käy ilmi, että yhdessä 
tilanteessa voi olla monta erilaista tunnetta. 
Keskustelkaa siitä, minkälainen käytös on 
hyväksyttävää ja minkälainen ei tunteita 
näyttäessä. Verkossa on erilaisia tunnekort-
teja tai hymiöitä, joita voi käyttää, jos ette 
halua tehdä omia kortteja.19 Ole varovainen, 
etteivät kortit vahvista sukupuolistereo-
typioita. 
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Kokoushuoneessa
Päätöksenteko ja arvot

Tässä elokuvassa urheiluseuran hallituksella 
on kokous, jossa käsitellään seuran juoksevia 
asioita. Mitä tapahtuu, kun jotkut hallituksen 
jäsenistä ottavat puheeksi tasa-arvon?

Aloittakaa katsomalla Kokoushuoneessa- 
elokuva. Varatkaa sitten runsaasti aikaa  
seuraavien kysymyksien pohdintaan, jotta 
kaikki ehtivät ajatella asiaa:

Toiminta ja yleiset pohdinnat
• Mitä ajatuksia elokuva herätti?
• Mitä näet elokuvassa?
• Tunnistatko tilanteet?

Roolijako
• Mikä rooleja kokouksessa eri henkilöillä on? 

• Miltä heistä mielestäsi tuntuu?
• Miksi mielestäsi yksi jäsen on hiljaa koko 

kokouksen ajan? 
• Miten tilannetta voisi helpottaa niin, 

että kaikki voisivat ja uskaltaisivat sanoa 
mielipiteensä kokouksessa?

• Miltä tilanne vaikuttaa teidän seurassanne 
tai opettajainhuoneessanne taikka 
kokouksissa, joihin sinä osallistut? 

• Kuka suunnittelee ja hankkii tarjoilun? 
• Kuka keittää ja tarjoilee kahvin?
• Kuka siivoaa? 
• Kuka hoitaa tekniikan?
• Miten puheenvuorot jaetaan?

• Miten hallitustyöskentely voitaisiin järjestää 
siten, että kaikkia kunnioitettaisiin, vastuu 
jaettaisiin tasaisesti ja että se tuntuisi 
kaikista mielekkäältä?

Strategiatyö
• Puheenjohtaja Björn sanoo, ettei tasa-arvo 

ole yhdistykselle ongelma ja että se on sille 
tärkeää. Esille kuitenkin otetaan tilanteita, 
joissa tyttöjä ja poikia kohdellaan eri tavoin.
• Miltä teidän seurassanne/koulussanne tai 

toiminnassanne tilanne näyttää? 
• Kartoittaako seuranne/koulunne 

toimintaansa tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden näkökulmasta?

• Minkälaiset ovat hallitusten ja työryhmien 
kokoonpanot? Onko monimuotoisuus 
otettu huomioon?
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Tiesitkö? Naisten mahdollisuus vaikuttaa 
urheiluseuroissa on vahvistunut mutta on 
edelleen heikompi kuin miesten. Urheilujär-
jestöjen jäsenistä 43 % on naisia, hallitusten 
jäsenistä 40 % ja hallitusten puheenjohta-
jista 26 %.20 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
urheilussa eivät tarkoita ainoastaan lukuja, 
esimerkiksi sitä, monellako naisella ja mie-
hellä on johtava asema, vaan myös toimintaa 
ohjaavia arvoja. 

• Onko resurssien, tilojen ja aikojen 
jakamisessa tyttöjen ja poikien välillä eroja? 
• Esimerkki: Osallistuvatko pojat ja tytöt 

yhtä usein kilpailuihin ja turnauksiin? 
Ovatko matkajärjestelyt samanveroiset? 
Palkitaanko heidät samalla tavoin? Ovatko 
seuran vaatteet sukupuolineutraalit, 
ja sopivatko ne eri tarpeisiin? Onko 
vaatteiden hinta sama kaikille? 

• Miten resurssit jaetaan työsuhteisten 
ohjaajien kesken? 
• Maksetaanko palkkaa ja korvauksia 

yhdenveroisesti? 
• Saavatko kaikki ohjaajat saman 

nimikkeen samalla työllä?

Tiesitkö?  Suomessa koulutetuista urheilu-
ohjaajista naiset saavat keskimäärin 11 % 
alempaa palkkaa kuin miehet samasta  
työstä.21  

20 Koski ja Mäenpää: Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat, (2018)
21 Aalto-Nevalainen: Vertaileva tutkimus nais- ja miesjohtajien uramenestyksestä liikunta-alalla, Jyväskylän yliopisto (2018)

Saavutettavuus
• Miten seura työskentelee saavutettavuuden 

eteen?
• Miten harjoittelupaikkojen ja kokous-

tilojen fyysinen saavutettavuus toteutuu? 
• Miten seura hoitaa tiedotuksensa? Jääkö 

jokin ryhmä kenties paitsi tiedotuksesta 
(esim. etniset ja uskonnolliset vähemmistöt 
sekä kielivähemmistöt, nuoret joilla on 
toiminta rajoitteita)? Miten voisi tavoittaa 
useamman?

• Mitä viestitte kuvien, materiaalin ja 
sosiaalisen median välityksellä?  
Kuka näkyy? Mitä tytöt ja pojat tekevät? 
Vahvistaako tämä stereotypioita? 
Näkyykö monimuotoisuus esimerkiksi 
eri etnisyyksien, uskontojen, sukupuolen 
ilmaisun, seksuaalisen suuntautumisen, 
näkyvien toimintarajoitteiden ja ulkonäön 
muodoissa?

• Mitä työtä teette sosiaalisen saavutetta-
vuuden hyväksi? 
• Miten voitte mitata ja tietää kaikkien 

tuntevan olonsa turvalliseksi toiminnassa?
• Miten teette käytännöstä sellaisen, että 

kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi ja 
huomioiduiksi?
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Muutos
• Miten tilanne muuttui puheen - 

johtajan pantua silmälasit päähänsä?
• Olisiko jotain voinut tehdä toisin?

Menetelmiä ja vinkkejä
1. Edistäkää hallitustyön osallistavuutta. 

Koettakaa osallistaa kaikki hallitustyösken-
telyssä alusta alkaen. Esitelkää uudet jäsenet, 
järjestäkää rentoja tutustumistilaisuuksia ja 
varmistakaa, että hallituksessa kaikki voivat 
kantaa kortensa kekoon.

2. Kartoittakaa tilanne säännöllisesti, jotta 
tunnistatte toiminnan kehittämistä kaipaavat 
osa-alueet. Tämä voidaan toteuttaa kyselyillä 
jäsenille, vapaaehtoisille ja työntekijöille.  
Laatikaa suunnitelma, joka perustuu toi-
minnan  kartoittamiseen. Suunnitelmassa on 
konkreettisia parannustoimenpiteitä, vastuu-
henkilöt, aikataulut ja seuranta.22  

 Esimerkki: 
• Kartoittakaa, minkälaisia normeja 

yhdistyksessä on ja mitkä normeista ovat 
henkilöitä poissulkevia tai rajoittavia.23  
Selvittäkää, minkälaisia esteitä viihtymiselle 
sekä olon kokemiselle turvalliseksi ja 
mukaan otetuksi toiminnassa voi olla ja 
mitä toimenpiteitä ehkä tarvitaan. 

• Laatikaa luettelo yhdistyksen 
työtehtävistä. Dokumentoikaa henkilöiden 
hoitamat tehtävät. Kirjatkaa ylös myös 
sukupuoli ja ikä. Nouseeko esille jokin 
malli, jota pitäisi muuttaa? Yksi tapa voi 
olla kiertävä järjestelmä, jossa vuorotellen 
hoidatte eri tehtäviä. Tällöin kaikki 
jaksavat paremmin ja saavat mahdolli-
suuden kokeilla eri asioita.

22 Muita vinkkejä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-491-693-6
23 Esim. osoitteessa https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu
24 Harjoitus on saatavana osoitteesta: Maailmankoulu: https://maailmankoulu.fi/wp-content/uploads/2018/11/teflontesti.pdf
25 http://schyst.se/schyst-idrott/
26 Lisätietoja koulutuksista ja jatkokoulutuksista on osoitteessa www.folkhalsan.fi/tryggidrott

3. Hallituksen monimuotoisuus.  
Kerätkää ehdotuksia uusiksi hallituksen 
jäseniksi eri tahoilta. Lähettäkää kysely mah-
dollisimman monelle. Ehkä jonkun sellaisen 
mielenkiinto herää, jolta ei muutoin olisi ky-
sytty. Varmistakaa, että kokoushuoneet ovat 
esteettömiä, jotta niitä voivat käyttää myös 
pyörätuolilla liikkuvat tai näkövammaiset.

4. Suorittakaa hallituksen Teflon-testi.  
Harjoituksen avulla jokainen voi havainnollis-
taa oman suhteensa normeihin ja sen, missä 
määrin itseen kohdistuu erottelevaa käytöstä, 
johon liittyy syrjintä tai etuoikeutettu asema.24  

5. Markkinointi, kuvat ja materiaalit ovat 
merkityksellisiä signaaleja ja viestivät 
toimintaa ohjaavista arvoista. Ne vaikuttavat 
siihen, ketkä innostuvat toiminnasta ja ketkä 
kokevat toiminnan olevan heille sopivaa. 
Kotisivuilla, esitteissä ja muissa aineistoissa 
käytettävien kuvien on hyvä viestiä moni-
muotoisuudesta (esimerkiksi sukupuolen,  
sukupuolen ilmaisun, iän, etnisen alkupe-
rän ja toimintakyvyn osalta). Kun aineistot 
viestivät monimuotoisuutta, ne viestivät 
myös sitä, että toiminta on tarkoitettu eri-
laisille lapsille, joilla on keskenään erilaiset 
lähtökohdat. Ruotsiksi löytyy lisää tietoa 
aiheesta Schyst idrott -aineistossa.25 

6. Panostakaa ohjaajakoulutukseen.  
Tarjotkaa koulutuksia, joilla parannatte 
ohjaajien kykyä, halua ja motivaatiota ohjata 
uusia ryhmätyyppejä. Osallistukaa sään-
nöllisesti normitietoisuutta, tasa-arvoa, 
yhdenvertaisuutta, kiusaamisen vastaisia 
menetelmiä ja terveyden edistämistä liikun-
nassa ja urheilussa koskevaan täydennyskou-
lutukseen.26 
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7. Jakakaa puheenvuorot tasa-arvoisesti. 
Miten puheenvuorot jaetaan eri tilanteissa? 
Kenellä on tapana puhua? Pyydetäänkö 
puheenvuoroa vai otetaanko se? Onko joku 
erityisen hallitseva tai joku, joka ei ole äänessä 
lainkaan? Laatikaa kokousten aikana pide-
tyistä puheenvuoroista tilastoja. Pyytäkää 
ulkopuolista henkilöä tekemään seuraava 
työ:
• Laatikaa luettelo, jossa on kaikkien 

nimet ja seuraavat kolme saraketta: 
Saa puheenvuoron pyytämällä, Ottaa 
puheenvuoron pyytämättä, Keskeyttää 
jonkun.

• Merkitkää sarakkeeseen merkki joka kerta 
henkilön tehdessä jonkin edellisistä. 

• Laskekaa kunkin henkilön merkit.
• Onko henkilöiden ja sukupuolten välillä 

eroa?   
 
Pohtikaa tulosten perusteella, miten 
järjestelmää voisi kehittää niin, että kaikki 
tuntisivat itsensä osallisiksi ja oman 
mielipiteensä ilmaisemisen turvalliseksi. 
On hyvä olla olemassa selkeä järjestelmä, 
jossa puheenvuoroa pyydetään. Usein 
kierros, jossa kukin sanoo vuorollaan 
jotain, on hyvä keino varmistaa kaikkien 
osallisuus ja totuttaa ihmiset puhumaan 
kyseisessä asiayhteydessä.

27 Lue lisää esim. osoitteesta http://kjonnsforskning.no/en/five-master-supression-techniques
28 Työmateriaalia seksuaalisesta häirinnästä: http://www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle/?lang=fi

8. Yhteinen linja. Suunnitelkaa yhdessä ja 
laatikaa yhteiset suuntaviivat, joita kaikki 
noudattavat riippumatta eroista budjetissa, 
toiminnassa tai muussa. Vaikka valmenta-
jat, ohjaajat, opettajat ja budjetit vaihtelevat 
ryhmästä toiseen, on usein hyvä soveltaa 
yhteisiä pelisääntöjä ja suuntaviivoja.  
Epäoikeudenmukaisuuden kokemus yleensä 
alentaa motivaatiota ja tunnetta siitä, että 
on yhtä arvokas kuin muut. Tämä puolestaan 
vaikuttaa tuloksiin, yhteisöllisyyteen ja mie-
lekkyyteen. 

9. Hallitsemistekniikat. Lue Berit Åsin vallan 
väärinkäyttötekniikoista, vastastrategioista 
ja vahvistustekniikoista. Hallitsemisteknii-
kat eli vallan väärinkäyttötekniikat koskevat 
vallan ottamista tai säilyttämistä, epäsuoraa 
hallintaa ja muiden häpäisemistä. Keskus-
telkaa yhdessä hallituksessa mahdollisista 
hallitsemistekniikoista ja siitä, miten voitte 
niiden sijaan käyttää vahvistustekniikoita 
toiminnassanne.27  

10. Laatikaa toimintamallit syrjintään ja 
häirintään puuttumiseen ja kouluttakaa 
ohjaajat, valmentajat ja opettajat siten, että 
kaikki tuntevat toimintamallit. Käykää 
sekä ohjaajien että osallistujien kanssa 
läpi seksuaalisen häirinnän sisältö, jotta 
häirintä on helpompi tunnistaa ja siihen on 
helpompi puuttua ja hakea apua.28  
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Matsin jälkeen
Yhteenkuuluvuudesta ja kunnioituksesta

29 LIITU-tutkimus 2016, saatavana osoitteessa www.liikuntaneuvosto.fi ➞ julkaisut, VLN 2016:4, 60.

Tässä elokuvassa käsitellään harjoitusten 
jälkeisiä tilanteita pukuhuoneessa. Näette, mitä 
tapahtuu ohjaajan ollessa paikalla ja tämän 
ollessa poissa. 

Aloittakaa katsomalla Matsin jälkeen  elokuva. 
Varatkaa sen jälkeen runsaasti aikaa seuraa-
vien kysymyksien pohdintaan, jotta kaikki 
ehtivät ajatella asiaa kunnolla:

Toiminta ja yleiset pohdinnat
• Mitä ajatuksia elokuva herätti?
• Mitä näet elokuvassa?
• Tunnistatko tilanteet?

Sanat ja kohtelu
• Mitä vaikutuksia sillä voi olla, että ohjaaja 

puhuu pahaa tuomarista tai muista 
ottelijoista?

• Mikä sinulle elokuvassa on loukkaavaa ja 
miksi?

• Tuntevatko kaikki olonsa mukavaksi 
pukuhuoneessa? Jos eivät, miksi?

• Mikä vaikutus yksilöihin ja ryhmään on 
sillä, että osalle lapsista annetaan vastuuta 
useammin kuin muille?

Tiesitkö?  Suomalaiset urheilun parissa  
kiusaamisen kohteeksi joutuneet lapset 
ja nuoret kertoivat kiusaamisen aiheiden 
liittyneen useimmin ulkonäköön, huonoon 
urheilulliseen valmiuteen, vaatetukseen ja 
ikään.29 

Turvalliset ympäristöt
• Miksi mielestäsi jotkut välttelevät 

pukuhuonetta?
• Mitä syitä sille voi olla, että lapset tai 

nuoret eivät käy suihkussa muiden kanssa?
• Miten pukuhuoneista voi tehdä kaikille 

turvallisia paikkoja?
• Pukuhuoneessa on ripustettuna sateen-

kaarilaukku. Mitä ajatuksia tämä herättää?
• Voiko alallasi olla avoimesti jotain muuta 

kuin hetero?
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Tiesitkö? Suomen sateenkaarinuoria kos-
kevassa tutkimuksessa kävi ilmi, että 40 % 
vastanneista transnuorista ja 48 % seksuaali-
vähemmistöihin kuuluvista oli pelännyt 
tuntevansa itsensä ulkopuoliseksi urheilus-
sa.30 Erään tutkimuksen mukaan joukkue- ja 
ryhmäurheilussa homoseksuaaleja miehiä 
häirittiin sanallisesti useammin kuin hen-
kilöitä, joilla on muu seksuaalinen suuntau-
tuminen.31 Toisen suomalaisen seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen parissa suoritetun 
tutkimuksen mukaan suuri osa ei ollut koke-
nut syrjimistä joukkuekavereilta, liikunnan-
opettajilta tai valmentajilta. Syrjivää käytöstä 
kohdanneiden joukossa oli tavallisinta kuulla 
valmentajilta, liikunnanopettajilta ja joukkue-
tovereilta loukkaavia, seksuaalisia vitsejä ja 
tarinoita ja tuntea samalla olevansa halvek-
suttu.32  

Muutos
• Miten tilanne muuttui ohjaajan  

pantua silmälasit päähänsä?
• Olisiko jotain voinut tehdä toisin?

Tiesitkö?  Miksi miesten ja poikien joukkue-
urheilussa on väkivallan riski ? Kyseessä 
katsotaan olevan kielenkäytön, heterosek-
sismin, fyysisen rasituksen ja sen, että jouk-
kueurheilu estää meitä ilmaisemasta monen-
laisia tunteita. Tämä puolestaan johtaa 
turhautumiseen, jonka tuloksena konfliktit 
ratkaistaan tai omaa statusta nostetaan  
väkivaltaisella käytöksellä. Ohjaajan on tär-
keää olla tietoinen tästä riskistä ja ehkäistä 
huolellisesti asiatonta käytöstä ja kielenkäyt-
töä sekä puuttua siihen.33  

30 Alanko: Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? (2013) https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/361-
Sateenkaarinuoret

31 Kokkonen: Seksuaalivähemmistöjen häirintä joukkueessa tai liikuntaryhmässä: henkisen pahoinvoinnin näkökulma. Liikunta & Tiede 55 (6), 96–102. 
(2018)

32 Kokkonen: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2012:5, s. 43
33 Oransky & Fisher: The Development and Validation of the Meanings of Adolescent Masculinity Scale, Psychology of Men & Masculinity 10(1), s. 

57–72 (2009); Messner: Taking the Field: Women, Men, and Sports (2002)

Menetelmiä ja vinkkejä
1. Keskustelkaa ryhmän kielenkäytöstä. 

Mitä loukkaavia sanoja ja ilmaisuja ryhmässä 
usein käytetään? Esiintyykö ilmaisuja, jotka 
voivat saada jonkun tuntemaan olonsa pois- 
 suljetuksi tai ulkopuoliseksi? Olisivatko 
sama puhetyyli ja samat ilmaisut hyväksyt-
täviä toisissa ympäristöissä, kuten koulussa, 
urheilu seurassa, kotona, kaupungilla tai 
kavereiden kesken? Tukeeko kielenkäyttö 
ihmisten keskinäistä yhdenvertaisuutta? 
Muuttakaa sitä, mikäli näin ei ole.

2. Laatikaa yhteiset pelisäännöt joukkueelle, 
ryhmälle tai luokalle. Osallistakaa kaikki 
ryhmän jäsenet (voitte esimerkiksi jakaa  
lappuja, joilla kaikki voivat nimettömästi 
antaa vinkkejä) ja antakaa kaikkien osallis-
tua ajatuksin ja ideoin siitä, mikä ehkä saa 
jonkun muun tuntemaan olonsa ulkopuoli-
seksi tai epämukavaksi. Miten on toimittava 
ja käyttäydyttävä ja puhuttava toisille, jotta 
kaikilla olisi viihtyisää ja turvallista ryhmässä.

3. Noudattakaa loukkaamisen suhteen 
nolla toleranssia.  
Puuttukaa asiaan joka kerta jonkun sanoessa 
tai tehdessä jotain jotakuta loukkaavaa.  
Painottakaa toisten kunnioittamisen tär-
keyttä sekä seuranne tai koulunne arvoja. 
Pohdi omia sanavalintojasi ja sitä, miten 
puhut vastustajista, tuomareista tai muista. 
Ohjaajana sinä asetat tärkeän esikuvan.

4. Kokeilkaa roolileikkiä.  
Aloittakaa toiminta tai harjoitukset siten, 
että ryhmä kokoontuu pukuhuoneeseen ja 
kokeilee poissulkemisen uhrina olemista. 
Yksi kerrallaan joku tulee sisälle niin, että 
muut keskustelevat keskenään ja jättävät 
saapuneen henkilön huomiotta. Puhukaa  
sitten siitä, miltä tuntui. Sopikaa, miten  
ryhmä voi välttää tilanteen, jossa joku  
tuntee olonsa poissuljetuksi.
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5. Kartoittakaa turvattomia paikkoja ja 
tilanteita. Suorittakaa nimetön kartoitus 
siitä, missä lapset/nuoret voivat ehkä tuntea 
olonsa turvattomiksi, ja syistä tähän. Tämä 
koskee niin paikkoja kuin tilanteitakin. 
Pyytäkää myös ehdotuksia turvallisuuden 
lisäämiseksi. Käykää vaikka turvallisuus-
vaelluksella.  

6. Pukuhuone kaikille. Joistakin voi tuntua 
epämukavalta vaihtaa vaatteet ja käydä 
suihkussa yhteisessä sukupuolisidonnaisessa 
pukuhuoneessa. Syynä voi olla uskonnollinen 
tai kulttuurinen tausta. Voi olla, että henkilö 
ei identifioi itseään tytöksi tai pojaksi, tai 
että hän pelkää muiden kommentoivan ulko-
näköään. Pohtikaa ratkaisua, jossa kaikki 
voisivat tuntea olonsa turvalliseksi ja kaikilla 
olisi mahdollisuus olla olemassa. Ratkaisuna 
voi olla vaikkapa eri vuorot tai ylimääräinen 
pukuhuone, jossa vaatteet voi vaihtaa. Osoita 
ohjaajana kunnioitusta ja ole selkeä vaikkapa 
sen suhteen, milloin vaatteet vaihdetaan ja 
milloin tulet pukuhuoneeseen keskustele-
maan käytännön yksityiskohdista tai taktii-
kasta. Puutu asiaan heti, jos joku käyttäytyy 
huonosti. Ole tarkkaavainen sen suhteen, jos 
joku vaikuttaa surulliselta tai jännittyneeltä 
käydessäsi pukuhuoneessa.  

7. Luo luottamusta. Painota, että ohjaajan 
luokse voi aina tulla puhumaan itseään as-
karruttavista seikoista tai jos jokin ei tunnu 
hyvältä. Kuuntele ja ota vakavasti puheillesi 
tulevat ja vie asia eteenpäin, jos jotakuta on 
loukattu, kiusattu tai ahdisteltu.  
Tällä tavoin voit katkaista loukkaamiskier-
teen ja saada luottamusta. Seuraa seuran tai 
koulun ahdistelu-, kiusaamis- ja loukkaa-
mistapauksia koskevia toimintamalleja.

8. Kierrätä vastuuta tasapuolisesti lasten 
välillä ja heidän omilla ehdoillaan.  
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Joukkuepeliä
Osallisuudesta ja mielekkyydestä

Tässä elokuvassa on lapsiryhmä, joka pelaa 
käsipalloa yhdessä ohjaajan kanssa. Haasteena 
on saada kaikki tuntemaan olonsa osallisiksi ja 
liikuntatunti mielekkääksi osallistujille.

Aloittakaa katsomalla Joukkuepeliä-elokuva. 
Varatkaa sen jälkeen runsaasti aikaa seuraa-
vien kysymyksien pohdintaan, jotta kaikki 
ehtivät ajatella asiaa:

Toiminta ja yleiset pohdinnat
• Mitä ajatuksia elokuva herätti?
• Mitä näet elokuvassa?
• Tunnistatko tilanteet?

Yhteenkuuluvuus
• Elokuvan alussa tyttö ottaa pallon ja tekee 

maalin. Maalivahti huutaa: ”Sä et ollut 
mukana!”
• Miksi luulet hänen reagoivan tällä tavoin?

• Tytöt ja pojat eivät ole keskenään yhdessä 
ennen ohjaajan saapumista. He eivät 
myöskään seiso vierekkäin ympyrässä 
ohjaajan saavuttua. 
• Miksi mielestäsi näin on?
• Miltä tilanne teidän toiminnassanne 

näyttää?

• Ovatko kaikki pelissä osallisina?
• Ketkä syöttävät toisilleen ja ketkä jätetään 

pelin ulkopuolelle?
• Toisessa tapauksessa Venla saa pitkän 

syötön hyvään paikkaan maalin eteen, 
mutta päättää syöttää Antonille, joka 
vaatii palloa. Miksi luulet hänen tekevän 
näin?

• Elin, Maja ja Samir istuvat penkillä ennen 
pelin loppua. Miksi luulet heidän tekevän 
niin? Olisiko ohjaaja voinut tehdä jotain 
toisin, jotta he olisivat voineet jatkaa 
pelaamista?

Kohtelu
• Ohjaaja sanoo ”Pojat tulkaa tänne”... ”...ja 

muut menevät tuonne” sen sijaan, että olisi 
käyttänyt lasten nimiä. 
• Miten se mielestäsi vaikuttaa lapsiin? 

• Ohjaaja kysyy, mitä lapset haluavat pelata. 
Eräs tyttö vastaa ”jalkapalloa”, minkä 
jälkeen ohjaaja kertoo, että ensin on 
viitattava. Eräs poika viittaa, mutta huutaa 
ennen kuin hänelle on annettu puheenvuoro: 
”Käsipalloa!” Hän saa tukea joiltakuilta, ja 
ohjaaja valitsee ohjelmaksi käsipallon.
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• Minkälaisen viestin lapset saavat ohjaajan 
toiminnasta?

• Millainen tilanne on teidän 
toiminnassanne?

• Yhdessä kohdassa ottelua Tumppi kaatuu ja 
huutaa ”vitun homo” kanssapelaajalleen.
• Mitä ohjaaja tekee? 
• Olisiko ohjaaja mielestäsi tehnyt samoin, 

jos kaatujana olisi ollut tyttö? 
• Miten ohjaajan mielestäsi olisi pitänyt 

reagoida?

Muutos
• Miten tilanne muuttui ohjaajan  

pantua silmälasit päähänsä?
• Olisiko jotain voinut tehdä toisin?

Tiesitkö? 
Oppilaat ymmärtävät usein, että erikseen 
tytöille ja pojille pidettävillä urheilutunneilla 
on eri sisältö ja eri lajit ja että opettaja odottaa 
tytöiltä ja pojilta eri asioita.34  
Kun miehet saivat kokeilla stereotyyppisesti 
naisten lajia, kuten cheerleadingia, tai kun 
naiset ja miehet harjoittelivat kamppailu-
lajeja yhdessä, saivat sekä miehet että nai-
set uuden näkemyksen naisten kyvyistä.35 
Yhteistreenit voivat osoittaa, että meillä on 
erilaisia kykyjä, jotka eivät määräydy yksin-
omaan sukupuolen mukaan.

Menetelmiä ja vinkkejä
1. Sekoittakaa ryhmät. Onko siinä eroa, mitä 

lajeja tyttöjä ja poikia kehotetaan harrasta-
maan tai mitä liikunta tunneilla tai harjoi-
tuksissa tehdään?  
Henkilön sukupuoli ei määrää kiinnostusta, 
eivätkä kaikki koe selvästi olevansa tyttöjä 
tai poikia. Jos toimintaanne ei järjestetä 
kaikille yhteisesti, kokeilkaa harjoituksia tai 
liikuntatunteja yhdessä tytöille ja pojille.  
Jos ryhmästä tulee liian iso, sen voi jakaa 
esimerkiksi iän, aiemman kokemuksen tai 
kiinnostuksen mukaan.  

34 Vastaukset esiintyvät Folkhälsanin haastatteluissa/työpajoissa, joita järjestettiin peruskoulun ja lukion oppilaille vuosina 2018–2019.
35 Anderson 2008: I used to think women were weak; Channon 2014: Towards the “undoing” of gender in mixed-sex martial arts and combat sports.
36 Leikkipankki https://www.leikkipankki.fi/haku
37 Leikkipankki https://www.leikkipankki.fi/haku esim. leikit ”Nimenvaihto” ja ”Nimi ja liike”

2. Ryhmiin jako. Pohtikaa, miten jaatte 
ryhmät osallistujien seistessä rivissä. Älkää 
käyttäkö aina menetelmää, jossa joka toinen 
on ykkönen ja joka toinen kakkonen. Älkää 
jakako riviä aina keskeltä kahtia. Vaihdelkaa. 
Ryhmiin jako voi olla myös osa lämmittelyä, 
ja sen voi tehdä leikkisillä tavoilla.
• Arpokaa kaksi henkilöä. He seisovat 

kumpikin omassa kulmassaan kasvot 
nurkkaa kohti (eivätkä voi nähdä ryhmän 
muita henkilöitä). Muut seisovat rivissä 
satunnaisessa järjestyksessä. Nämä kaksi 
henkilöä sanovat sitten vuorotellen jonkin 
sijainnin, kuten ”vasen vitonen”. Tällöin 
rivissä vasemmalta viides henkilö siirtyy 
tähän joukkueeseen. Toinen henkilö saa 
tämän jälkeen valita ja sanoa vaikka ”oikea 
kasi”. Tällöin oikealta kahdeksas henkilö 
siirtyy sanojan joukkueeseen. On tärkeää, 
että joukkueen jäseniä valitseva ei näe 
ryhmää valintaa tehdessään. Jatkakaa 
tällä tavoin, kunnes kaikki on valittu.

• Sen sijaan, että osallistujat seisoisivat 
rivissä, lapset voivat hajaantua tilaan 
leikinomaisesti. Sano, että osallistujien 
on koskettava jotakin kivistä, puista 
tai kumista (riippuen toimintaan 
käytettävän tilan materiaaleista). Usean 
siirtymisen jälkeen, kun ryhmä on sopivan 
hajaantunut, ohjaaja huutaa seis ja jakaa 
ryhmät esimerkiksi siten, että ohjaajan 
vasemmalla puolella olevat muodostavat 
yhden ryhmän ja ohjaajan oikealla puolella 
olevat toisen (tai että nyt otetaan luku 
kahteen).   
Vinkkejä ryhmäjakoihin löytyy 
Leikkipankista36.

3. Vahvista henkilöä. Kohtele kaikkia yksi-
löinä käyttäen heidän nimiään sen sijaan, 
että puhuisit pojista ja tytöistä. Tällä tavoin 
vahvistat henkilöitä sen sijaan, että voimis-
taisit sukupuolen merkitystä ja sukupuoleen 
perustuvaa ryhmätunnetta. Samalla osallis-
tat niitä, jotka eivät koe olevansa poikia tai 
tyttöjä. Käyttäkää muistisääntöjä ja leikki-
kää nimileikkejä.37  
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4. Kenelle annetaan huomiota? Ryhmän joh-
tavia ja aktiivisia lapsia tai henkilöitä usein 
osallistetaan toimintaan. Pyydä ulkopuo-
lista henkilöä seuraamaan harjoituksia tai 
oppituntia, jotta selvität, miten jaat huomiosi 
lasten kesken. Missä tilanteissa lapset saavat 
huomiota? Tapahtuuko tämä silloin, kun he 
tekevät jotain oikein tai väärin, tai kenties 
ollessaan hiljaa tai puheliaita vaiko käyttäy-
tyessään villisti tai kuuliaisesti? Ketkä lap-
sista saavat huomiota, ja ketkä jäävät ilman? 
Huomio on palkkio, ja on tärkeää, että kaikki 
lapset kokevat tulevansa nähdyiksi.

5. Luokaa hyvä yhteishenki joukkueeseen tai 
ryhmään. Tehkää luottamus- ja yhteistyö-
harjoituksia yhdessä, jotta jäsenet oppivat 
ottamaan toisensa huomioon tekemisissään. 
Koululiikunta ja lasten urheilu eivät ole vain 
suoritusta, vaan yhteistyön, kaikkien osallis-
tumisen ja yhteisen päämäärän eteen toimi-
misen kaltaiset arvot ovat vähintään yhtä 
tärkeitä onnistuneelle, kestävälle ja hauskalle 
toiminnalle. Yhteistyöharjoituksia löytyy 
muun muassa Leikkipankista.

6. Sovita harjoitukset ryhmän kaikille  
jäsenille. Jotta jäsenet voisivat osallistua 
omien tarpeidensa ja edellytystensä mukai-
sesti, sinun on ajoittain mietittävä, minkä-
laista mukautusta tarvitaan. Esimerkiksi 
voit puhua siten, että kaikki ymmärtävät, tai 
mukauttaa tilaa siten, että näkörajoitteiset 
lapset voivat osallistua turvallisesti. 

7. Löydä ryhmän vahvuudet. Käytä eri 
vahvuuksia hyväksesi monipuolisesti, jotta 
kokonaisuudesta tulee arvokas ja kaikki 
tuntevat voivansa osallistua jollakin tavalla. 
Vahvuudet eivät ole vain suoritusta. Pohtikaa 
yhdessä, mikä on joukkueelle tai ryhmälle 
menestystä. Keksi kaikista vahvuuksia ja 
anna heidän ymmärtää, että kaikkia tarvi-
taan, että kaikilla on hyviä ominaisuuksia ja 
että yhdessä voi onnistua.

Esimerkki:  
Opettaja lukee ääneen eri virkkeitä, ja osal-
listujat laittavat kätensä kevyesti jonkun 
joukkuetoverin olkapäälle sen mukaan, kehen 
heidän mielestään luettu virke parhaiten sopii. 
Sääntönä on, ettei toisen joukkuetoverin olka-
päälle saa panna kättä kahdesti, ennen kuin 
käsi on ollut kunkin joukkuetoverin olkapääl-
lä. Jokainen lause alkaa sanoilla ”Kuka on se 
ryhmässä...”. Valitse seuraavista väittämistä 
sopivat tai keksi omia. Muista, että harjoituk-
sen tarkoitus on korostaa vahvuuksia, jotka 
eivät ehkä näy selkeästi harjoitusten ja oppi-
tuntien aikana, mutta jotka ovat silti ryhmälle 
tärkeitä. Muistuta, että leikkiä on leikittävä 
kunnioittavasti.

Kuka on se ryhmässä...
• joka pitää kirjaa harjoitusten ja otteluiden 

ajoista?
• joka on positiivinen?
• joka on innostava ja antaa kaikille 

tunnustusta?
• joka on hyvä keskittymään?
• joka kannustaa kaikkia?
• joka voi rauhoittaa sinua?
• jolta voit lainata jotakin, minkä olet 

unohtanut ottaa mukaasi?
• joka saapuu aina ajoissa?
• joka on rohkea?
• joka on avulias?
• joka ajattelee muita ja välittää kaikista 

joukkueessa?
• joka on hyvä kuuntelemaan?
• joka on hyvä lohduttamaan?
• joka on hyvä kaveri?
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Käsitteitä
Materiaalin lopussa oleva sanasto selventää joitakin materiaalissa esiintyviä sanoja 
ja käsitteitä. Nämä sanat on merkitty violetilla.

Ahdistelu. Käyttäytyminen, joka tarkoituksellisesti 
tai tosiasiallisesti loukkaa jonkun ihmisarvoa siten, 
että syntyy halveksiva, alentuva, uhkaava, viha-
mielinen tai aggressiivinen ilmapiiri, joka perustuu 
kiellettyyn syrjintäperusteeseen.

Heteroseksismi on rakenne, jossa kaikki opetetaan 
osaksi homofobista yhteiskuntaa, jossa vallitsevat 
negatiiviset asenteet, ennakko-oletukset ja syrjintä 
ei-heteroseksuaaleja tai tällaisiksi koettuja kohtaan. 
Tähän voi liittyä olettamus, että heteroseksuaalit tai 
heteroseksuaaliset kiinnostukset ja suhteet ovat ai-
noita tai oikeita normeja ja tämän vuoksi ylivertaisia.

Inkluusio eli kaikkien mukaan ottaminen  
tarkoittaa muun muassa monimuotoisuuden ja 
eroavaisuuksien huomioon ottamista ja kaikkien  
tasavertaisuuden kunnioittamista. Henkilön, joka 
haluaa olla tai on toiminnassa mukana, on tun-
nettava itsensä tervetulleeksi, nähdyksi ja osaksi 
yhteisöä. 

Kiusaaminen. Kiusaamisella tarkoitetaan toistuvia 
loukkauksia. Teot ovat tarkoituksellisia, toistuvia ja 
suuntautuvat puolustuskyvytöntä tahoa kohtaan. 
Kiusaaminen on ryhmäilmiö, jossa ryhmän kaikilla 
jäsenillä on eri roolit.

Loukkaaminen. Käyttäytyminen, joka on alentu-
vaa tai henkilön arvoa loukkaavaa. Loukkaaminen 
voi olla fyysisiä tai sanallisia tekoja sekä psykososi-
aalisia asenteita. Se voi myös ilmentyä tekstinä ja 
kuvina.

Normit ovat kirjoittamattomia sääntöjä, odotuksia 
ja ihanteita siitä, mikä katsotaan positiiviseksi, 
toivottavaksi ja ”normaaliksi”. Normit muuttuvat 
ajan, paikan ja tilanteen mukaan. Norminmukai-
suutta arvostetaan usein enemmän kuin normista 
poikkeamista, ja sillä saa etuoikeuksia. Normit ovat 
usein näkymättömiä, kunnes joku rikkoo niitä. 
Esimerkiksi heteronormi tulee esille vasta, kun joku 
kertoo olevansa homoseksuaali.

Normitietoisuus tarkoittaa rajoittavien ja poissul-
kevien normien näkyväksi tekemistä. Normitietoi-
seen työskentelytapaan kuuluu normin ongelmien 
ja sen aiheuttamien rajoitteiden esilletuominen sen 
sijaan, että normista poikkeavaa henkilöä käsiteltäi-
siin ongelmallisena tai toisenlaisena.

Osallisuus tarkoittaa, että joku on osallinen johon-
kin toimintaan, tilanteeseen tai asiayhteyteen. 
Kyseessä on niin tunne mukaan kuulumisesta kuin 
edellytysten tarjoamisesta mukana olemiseen,  
kuulluksi tulemiseen, ajatustensa ilmaisemiseen  
ja ryhmään vaikuttamiseen.

Seksuaalinen ahdistelu on kyseessä, jos joku tekee 
tai sanoo jotain kehoon tai seksiin viittaavaa, minkä 
toinen henkilö kokee epämukavaksi. Ahdistelu on 
yhteydessä kiusaamiseen, mutta se ei välttämättä 
ole pahantahtoista. Vakavimmissa tapauksissa 
ahdistelu voi johtaa seksuaaliseen väkivaltaan tai 
rikokseen.

Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa henkilön itsensä 
kokemaa sukupuolta eli sukupuolta, jonka henkilö 
kokee omakseen. Kukaan muu kuin henkilö itse 
ei voi päättää tätä. Kaikilla on oikeus itse päättää 
omasta sukupuoli-identiteetistään.

Sukupuolen ilmaisu käsittää henkilön tavan 
ilmaista sukupuoltaan. Tämä tehdään esimerkiksi 
vaattein, kehonkielellä, hiustyylillä, meikillä, sosi-
aalisella käytöksellä ja äänellä.

Syrjintä. Jotain kohdellaan huonommin kuin jotain 
toista samanlaisessa tilanteessa nimenomaan yhden 
tai useamman henkilökohtaisen ominaisuuden 
perusteella.

Tasa-arvo. Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita 
riippumatta sukupuolesta, sukupuolen ilmaisusta  
tai sukupuoli-identiteetistä.

Toimintarajoite tarkoittaa koettuun normiin ver-
rattuna alentunutta toimintakykyä. Toimintarajoite 
voi olla psyykkinen, kognitiivinen tai fyysinen.

Yhdenvertainen kohtelu tai yhdenvertaisuus. 
Kaikki ovat yhtä arvokkaita, eikä ketään saa syrjiä 
tämän iän, alkuperän, kansallisuuden, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen 
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuh-
teiden, terveydentilan, alentuneen toimintakyvyn, 
seksuaalisen suuntautumisen tai muun yksittäistä 
henkilöä koskevan seikan perusteella.



KAIKKI MUKAAN
– oikeasti!


