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SNL ja STKDL yhdenvertaisuussparraus   
  

1. Tausta  
  
Kamppailulajien (Aikido, Judo, Karate, Miekkailu & 5-ottelu, Nyrkkeily, Paini, Taekwondo) 
yhdenvertaisuussuunnitelmassa 2020-2021 määritelty toimenpiteeksi mm. naapuriliittosparraus: 
  
Toimenpide 9: Naapuriliittosparraus  
Toiminnan läpivalaisemiseksi ja kehityskohteiden löytämiseksi liitot sparraavat toisiaan. Jokainen   
liitto käy vuoden 2021 aikana sparrauskeskustelun toisen kamppailulajiliiton kanssa.  
Sparrauskeskustelussa arvioidaan kriittisesti liiton toimintaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta.   
Keskustelun tarkoitus ei ole olla epäkohdista huomautteleva, vaan hyvät asiat esiin nostava ja  
kehittäviin asioihin yhdessä ideoita tarjoava. Sparrauksessa esiin nousseet asiat kootaan yhteisesti  
ennen syksyllä 2021 tehtävää yhdenvertaisuussuunnitelman päivitystä, jotta hyvät ideat saadaan  
mukaan yhteiseen suunnitteluun.  
  

2. Mittarit  
  
Käytiin läpi kamppailulajien yhdenvertaisuus mittarit. Todettiin seuraavaa:  
 

SNL: Harrastajajakauma lisenssien perusteella (v. 2020) 57 % miehiä ja 43 % naisia. 

Naisten yhteenlaskettu osuus hallituksessa, valiokunnissa ja henkilöstössä on 25 %. SNL:n säännöissä ei 
ole sukupuolilausetta, mutta strategia sisältää tasa-arvomittarin, jonka tavoitteena on 40 %. Vuonna 
2021 naisten lukumäärä kasvoi 2 kpl, mutta miesten lukumäärä kasvoi 9 kpl, jolloin suhdeluku heikkeni 
hieman.  
   
STKDL: Hallituksen, valiokuntien (ja soveltuvin määrin myös henkilöstön) sukupuolijakauma edustaa 
hyvin lisenssiharrastajien sukupuolijakaumaa. Lisenssien sukupuolijakauma 40/60. Naisten määrää 

hallituksessa ja valiokunnissa saatu lisättyä viime vuosina.  
  
  

3. STDKL 
  
Vähemmistösukupuolen 20 % kiintiö hallituksessa on hyvä, mutta jakaumasta ei ole 

kirjattu tavoitetta. Suositellaan tavoitetta, esim. 40 %  
Positiivista, että vastuullisuus kirjattu strategiaan.  
 

Saavutettavuus:   

Verkkosivut melko hyvin saavutettavat. Joitakin yksityiskohtia, kuten ALT-tekstit, edelleen työn alla.  
Kielet: verkkosivuilla in English. Puhelimitse, på svenska, in English.  
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Soveltava harrastaminen  
3 seuraa tarjoaa aktiivisesti (erillinen ryhmä) soveltavaa taekwondoa. Liitto tarjoaa koulutusta 
ohjaajille.   
Paraurheilijoita 1. Yritystä kasvattaa  

Strategiassa huomioitu parataekwondo.  
Toimintasuunnitelmassa 6.3 Soveltava taekwondo, hyvin nostettu esille! Lisäksi 5.7 para.  
Yhdenvertaisuus huomioitu toimintasuunnitelmassa.  
Kv. taekwondoliitto ainoa lajiliitto maailmassa, jolla kilpailusäännöt kaikille vammaluokille.   
 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen.   
Lajissa avoin ilmapiiri. (YV-kysely, kysymys 13: 96,9 % voi tuoda samaa sukupuolta olevan 
kumppanin). Suhtautuminen Prideen positiivista! Lajissa avoimesti seksuaalivähemmistöihin kuuluvia 

sekä sukupuoltaan korjanneita.  
  

Liiton sitoutuminen yhdenvertaisuuteen  
Luontaisesti kuuluu lajiin, helppo viedä käytäntöön. Nykyiset toimi- ja luottamushenkilöt arvostavat 
yhdenvertaisuutta.  
  

4. SNL  
 
Säännöt yms:  

Säännöissä ei tasa-arvolauseketta. Suositeltavaa lisätä. 
Strategiassa kuitenkin mittaroitu tavoite. 
 

Soveltava harrastaminen  
Kv. lajiliitolla ei ole paraurheilu valikoimassaan.   
SNL:lla ei ole soveltavaa toimintaa, seuroissa kyllä. Kuinka liitto voisi edistää/tukea? Kuntonyrkkeilyssä 
fyysiset rajoitteet eivät sulje kuitenkaan lajin harrastamista täysin pois. Huomioiminen aikuisharrastajien 
ohjaajakoulutuksissa?  

Ikäkysymys: turvallisuussyistä kilpailla ei voi yli 40-vuotiaana. Seuroilla ikäryhmiä sekä harraste- 
että kilpanyrkkeilijöille. 

  
Saavutettavuus  
Puhelimitse palvelua saatavilla suomeksi ja englanniksi. Verkkosivuille tulossa lyhyt ”briefly in English” 

osio.  
Verkkosivut eivät ole tällä hetkellä saavutettavia. Päivitysprojekti kuitenkin työn alla.   

  
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen.   
SNL ollut Pridessa 2018 lähtien. Palaute ollut valtaosin erittäin positiivista, muutamia negatiivisia 
ylilyöntejä esiintynyt.   
Yhdenvertaisuuskyselyn mukaan, lajin seuroihin helppo tulla myös seksuaalivähemmistöön kuuluvana.   

Henkilöstön sitoutuminen yhdenvertaisuuden edistämiseen? Entä hallituksen: Hallitukselta tuki 
yhdenvertaisuuden edistämiselle.  
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Vuosikertomus: 5.3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo  

  
  
KOMMENTIT  
• Nyrkkeily keskimääräistä yhdenvertaisempi kamppailulaji  
• Soveltavan nyrkkeilyn puute  
• Maahanmuuttajataustaisia paljon, mutta ei samassa suhteessa   

ohjaajina/valmentajina tai johtotehtävissä  
• Naisia ohjaajina/valmentajina 80 %:ssa vastaajien seuroissa  
Toimenpiteet  
• Valmentaa kuin nainen –hanke jatkuu  
• Viestintää tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta  
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