Suomen Triathlonliitto
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2017 – 2019

Perusteet ja velvoitteet

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan
kootaan konkreettisia toimenpiteitä ja suunnitelma tehdään aina tietylle ajanjaksolle, jonka
aikana toimenpiteiden vaikutuksia seurataan säännöllisin väliajoin.
Yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään, jotta jokaisella olisi tasavertainen mahdollisuus tulla
mukaan triathlonharrastuksen pariin, osallistua tapahtumiin ja kilpailutoimintaan.
Uuteen 1.5.2015 voimaan astuneeseen liikuntalakiin on tullut voimakkaampi vaatimus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Lain mukaan järjestöjen valtionavustusten
määrää harkittaessa otetaan huomioon se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasaarvoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistautunut lainsäädännön toimeenpanoon tarkastamalla valtionavustusten hakuun liittyviä ohjeita ja velvoittaa valtionavustusta saavia liikuntajärjestöjä tekemään vuoteen 2016 mennessä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen
liittyvän suunnitelman.

Käsitteet yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta
heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Syrjintä on kiellettyä riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään tai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
Tasa-arvo tarkoittaa sukupuolten välistä syrjimättömyyttä. Tämä käsittää myös sukupuoliidentiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjimättömyyttä.
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Nykytila kehityskohteiden osalta

Viestintä
Liiton suoraviestintä seuroihin on vähäistä. Viestinnän kanavina on pääasiallisesti käytetty
liiton omia internet sivuja sekä Facebookia.
Liiton viestintä tapahtuu pääasiallisesti suomen kiellellä. Tällä hetkellä liiton toiminnasta löytyy tietoa liiton omilta internet sivuilta ainoastaan suomen kielellä.
Jokaisen toimijan tehtävä on pitää huolta omasta vastuualueestaan ja huolehtia siitä, että
viesti kulkeutuu kaikille, joille se kuuluu. Liiton sisäinen viestintätyökalu ja pelisäännöt sisäiseen viestintään puuttuvat. Sähköposti on hyvä väline, jos halutaan tarkennusta tai mielipiteitä asioista, mutta muuten ei toimi tärkeiden asioiden viestinnässä. Liiton viestinnässä hallituksen kesken on paljon parannettavaa ja säännöt viestintään on luotava.
Sähköisessä viestintämateriaalissa kuvamateriaalin käyttö on vähäistä. Sähköisessä viestinnässä on pyritty tiedottamaan eri sarjoista, sekä erityisryhmien kilpailumenestyksestä.

Vammaisurheilu
Vammaisurheilijoita osallistuu toimintaan jonkun verran. Tällä hetkellä vammaisurheilijoille ei
löydy vakiintuneita sarjoja yleisistä triathlonkisoista. Kilpailu – ja kilpailujärjestäjäsäännöt vaativat päivittämistä. Vamman laadusta riippuen harrastajat voivat osallistua, joko yleissarjaan
tai vammaislähtöön.
Vammaisurheilijat halutaan tuoda osaksi triathlonharrastusta ja mahdollistaa vammaisurheilijoiden osallistumisen tapahtumiin ja kilpailuihin. Liitto on yhteistyössä Suomen vammaisurheilu ry:n kanssa käynnistänyt projektin, jossa Suomeen luodaan Special Olympics triathlon
valmennusryhmä- ja järjestelmä.

Nuorisotoiminta
Kilpailutoiminnassa on viime vuosina panostettu nuoriin. Erilaiset triathlonkisat tarjoavat kisamatkoja myös nuorille ja järjestettävien kisojen joukkoon on tullut myös matalan kynnyksen
sarjoja lajista kiinnostuneille nuorille.
Triathlonharrastajat ovat pääasiassa aikuisurheilijoita ja urheilijoita löytyy hyvin molemmista
sukupuolista. Nuorten triathlonharrastajien määrä Suomessa on verrattain vähäistä ja monista seuroista on vaikea löytää nuorille kohdennettua toimintaa. Nuorilta puuttuu oman ikäistä
treeni- sekä kilpaseuraa.
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Liitto on aloittanut nuorisotoiminnan kehittämisen ja tarjoaa nuorille alueleirityksiä ympäri
maata. Nuorille järjestettävä Nuorten Suomen Cup järjestetään kuuden kisan mittaisena
vuonna 2017.

Yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteet ja tavoitteet
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