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1. Johdanto  

Ilmajoen kisailijoiden yleisurheilujaoston arvoihin kuuluvat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, 
jotka luovat perustan kaikelle toiminnalle. Tämän suunnitelman tarkoitus on kertoa, miten 
yleisurheilujaosto ja sen toimijat edistävät yhdenvertaisuutta kaikessa 
yleisurheilutoiminnassaan. 

Ilmajoen kisailijoiden yleisurheilujaoston tavoitteena on pitää lapset, nuoret ja aikuiset 
turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Luomme 
toimintaympäristön ja olosuhteet, jotka ovat turvallisia sekä positiivisen ja kannustavan 
ilmapiirin, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu.  

”Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta säännellään Suomen lainsäädännössä. 
Perustuslaissa on syrjinnän kielto ja velvoite edistää sukupuolten tasa-arvoa. 
Tasa-arvolaki määrää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä ja 
sukupuolisyrjinnän kielloista sekä niiden rikkomisen seuraamuksista. 
Yhdenvertaisuuslaissa on säännökset yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
edistämisestä ja syrjinnän kiellosta iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

Yhdenvertaisuus ei ainoastaan tarkoita samanlaista kohtelua, vaan myös yhdenvertaisten 
lähtökohtien varmistamista kaikille. Jokaisen urheilijan tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi 
yleisurheilujaoston toiminnassa ja kokea tasa-arvoista kohtelua. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat teemoina mukana kaikessa yleisurheilujaoston toiminnassa; 
niin harjoituksissa, kilpailuissa, tiedotuksessa kuin myös päätöksenteossa. Tämän 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman noudattamisesta vastaavat kaikki 
yleisurheilujaoston toimihenkilöt.  

 

 

 



2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yleisurheilujaostossa 

2.1 Kiusaamisen nollatoleranssi 

Ilmajoen kisailijoiden yleisurheilujaostolla on kiusaamiseen nollatoleranssi. 

Jos urheilija kokee harrastuksensa parissa jonkinlaista kiusaamista, häirintää tai syrjintää, tai 
on muuten vaikeassa ristiriitatilanteessa, hän voi kääntyä ohjaajien tai yleisurheilujaoston 
häirintäyhdyshenkilöiden puoleen. Häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä myös silloin, 
jos kokee etteivät yleisurheilujaoston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa määritellyt 
asiat toteudu jaoston toiminnassa.  

Häirintää ja kiusaamista on monenlaista, esimerkiksi ulkopuolelle jättämistä, vihjailua ja 
syrjintää. Häirintä voi olla suoranaista, tahatonta tai ajattelematonta, mutta häirintää kokenut 
on saanut tästä epämukavan olon. Kuka vain voi olla häiritsijä tai häiritty. Onkin muistettava, 
että häirintää kokeneen subjektiivinen kokemus on oikea, eikä sitä pidä vähätellä.  

2.2 Turvallisemman tilan periaatteet  

Ilmajoen kisailijoiden yleisurheilujaoston tapahtumissa ja käyttämissä tiloissa pätee 
kiusaamisen nollatoleranssi sekä yhteisen tilan periaatteet. Yhteisen tilan periaatteet nojaavat 
hyvän käytöksen sekä yleisten tapojen ohella myös lain asettamiin velvoitteisiin ja oikeuksiin 
yksilöiden yhdenvertaisuudesta, loukkaamattomuudesta sekä tasa-arvosta. Kaikilla on oikeus 
osallistua yleisurheilujaoston toimintaan joutumatta epäasiallisen kohtelun kohteeksi.  

Yleisurheilujaosto tarjoaa tukea ja apua matalalla kynnyksellä jokaiselle urheilijalle, joka 
kokee tai on kokenut kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua Ilmajoen 
kisailijoiden toiminnassa.  

2.3 Häirintäyhdyshenkilötoiminta 

Yleisurheilujaostolla on omat häirintäyhdyshenkilöt, joihin jokainen voi ottaa yhteyttä, mikäli 
kokee tai huomaa kiusaamista tai häirintää. Häirintäyhdyshenkilöt toimivat 
luottamuksellisesti ja heidän yhteystietonsa löytyvät muun muassa Ilmajoen kisailijoiden 
verkkosivuilta.  

Häirintäyhdyshenkilö on nimetty jaoston jäsen, jolle voi luottamuksellisesti kertoa, jos kokee 
tai näkee kiusaamista tai häirintää. Häirintäyhdyshenkilöt käsittelevät jokaisen tapauksen 
luottamuksellisesti, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen kanssa 
käytyä keskustelua ja sopimusta. Häirintäyhdyshenkilöt ovat vaitiolovelvollisia, eikä 
tapauksista pidetä minkäänlaisia muistioita. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä voi olla ennemmin 
kuunteleva ja tukeva häirintää kokenutta henkilöä kohtaan. Ilmoitus ei siis välttämättä johda 
konkreettisiin toimiin. 



 



 

3. Suunnitelman toimet 

 

® Ilmajoen kisailijoiden yleisurheilujaoston kaikki toiminta sekä kaikki tilat 
ovat kiusaamis- ja häirintävapaita.  

 

® Jaoston jäsenet sekä muut yleisurheilujaoston toimihenkilöt tuntevat tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.  

 

® YU-jaostolla on kaksi nimettyä häirintäyhdyshenkilöä, joiden yhteystiedot 
ovat helposti löydettävissä̈ nettisivuilta. 

 

® YU-jaosto järjestää̈ myös muille toimihenkilöille koulutusta ja pitää̈ 
huolta mm. ohjaajien ja valmentajien osaamisesta.  

 

® Yleisurheilujaosto työskentelee aktiivisesti tunnistaakseen ja poistaakseen 
toiminnassaan ja rakenteissaan esiintyvää̈ syrjintää̈.  

 

 

 

 


