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Yhdessä kohti parempaa!
 
 

Tasa-arvoisen yhteiskunnan merkitys on osoittanut tärkeytensä viimeistään tänä
keväänä. Jokaisen yhteiskunnan osa-alueen tuki on ollut merkityksellistä, kun
Eurooppa ja muu länsimainen maailma ovat tukeneet Ukrainaa Venäjän
raukkamaisen hyökkäyksen jälkeen. Maailman demokraattisimmat ja vakaimmat
valtiot ovat poikkeuksetta myös maailman tasa-arvoisimpia valtioita ja niitä
johdetaan moninaisuus huomioiden. 

Viimeistään tänä keväänä myös liikunta ja urheilu ovat osoittaneet kiistattoman
yhteiskunnallisen vaikuttavuusarvonsa. Kohu kohun perään urheilun rakenteet ja
maskit on riisuttu tapaus kerrallaan. Esille on noussut kokemuksia maalittamisesta,
painostamisesta, huonosta hallinnosta ja johtamisesta, häirinnästä ja epäasiallisesta
käytöksestä urheilun verkostoissa.  Urheilujohtamisen ongelmiin on puututtava, eikä
häirintätapausten hoitaminen voi pohjautua esille nouseviin tapauksiin. Tarvitsemme
parempaa ennakointia, selkeämpiä prosesseja, lain ja eettisten periaatteiden
noudattamista, parempaa tasa-arvon ja johtamisen osaamista. On lisäksi
muistettava, että kaikenlainen painostaminen, epäasiallinen käytös ja häirintä
aiheuttavat aina niiden kohteille henkilökohtaista pahaa oloa – usein myös
vaikenemista – ja voi vähentää osallistumista toimintaan jatkossa. Tätä näkökulmaa
ei ole nostettu riittävästi julkisessa keskustelussa esille. Muutosta parempaan
tarvitaan. Muutos vaatii muun muassa lisää naisia urheilujärjestöjen
luottamusjohtoon sekä tehokkaimpia keinoja naisiin kohdistuvan häirinnän
estämiseksi. Koko johtamis- ja toimintakulttuuria on uskallettava arvioida ja muuttaa.  
Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana rakentamassa parempaa urheilumaailmaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on edistänyt urheilun tasa-arvoa päämäärätietoisesti jo
vuosien ajan. Pääsihteeri Terhi Heinilä vastaanotti vuonna 2019 opetus- ja
kulttuuriministeriön Piikkarit-palkinnon liikunnan sukupuolten tasa-arvon ja
moniarvoisuuden edistämisestä. Vuonna 2020 hänet valittiin ainoana
pohjoismaalaisena mukaan EU:n korkean tason urheilun tasa-arvon työryhmään.
Siellä työstetyt urheilun tasa-arvosuositukset julkaistiin 15.3.2022. Niissä todetaan
yhdeksi sukupuolten tasa-arvon edistämisen keinoksi naisten lisäämisen urheilun
johtopaikoilla. 

 



Hallitusohjelmakaudelle 2023–2027 suunnatuissa tavoitteissaan Naisjärjestöjen
Keskusliitto painottaa, että urheilujärjestöjen ja liikuntaa edistävien yhteisöjen
yleisavustusten sukupuolten tasa-arvotavoitteet ja vastuullisuuskriteereiden
valvonta tulee olla aiempaa tiukemmin kytkettynä valtionavun myöntämiseen.
Urheiluyhteisön on sitouduttava naisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän
ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi, ja sen on oltava edellytys valtionavun
saamiseksi. Sukupuolten tasa-arvoa liikunnassa ja urheilussa on edistettävä
Euroopan komission urheilun tasa-arvon korkean tason työryhmän suositusten
mukaisesti. Naisjärjestöjen Keskusliitto lisäksi korostaa, että urheilussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota valmentajien ja ohjaajien epäterveeseen
vallankäyttöön suhteessa erityisesti lapsiin ja nuoriin. 

Viime vuonna järjestettiin ensimmäinen Tehdään enemmän, tehdään paremmin -
tilaisuus, jossa presidentti Tarja Halonen haastoi urheilun johdon konkreettisiin
tasa-arvotekoihin. Tänä vuonna on aika lunastaa lupaukset. Liikunta ja urheilu ovat
merkittävässä osassa suomalaisten elämässä. Koronakriisin jälkihoidossa
tarvitsemme juuri liikunnan ja urheilun hyvinvointivaikutuksia. Inklusiivinen
liikunta- ja urheiluyhteisö vaatii töitä, mutta sen avulla edistetään kaikille
saavutettavaa liikunnan ja urheilun iloa. Pidetään tästä hyvästä yhdessä kiinni – me
pystymme parempaan! 

Lämmin kiitos kaikille erinomaisesta yhteistyöstä tapahtuman järjestelyissä.
Yhteinen työ tärkeän teeman edistämiseksi jatkuu.

Saara-Sofia Sirén Terhi Heinilä Nina Kaipio

puheenjohtaja pääsihteeri projektipäällikkö



Suomessa on helpompi saavuttaa
olympiakulta kuin urheilun tasa-arvo 

– tuoreet EU:n urheilun tasa-
arvosuositukset vaativat lisää naisia

johtotehtäviin
"Urheiluliikkeen johdon on sitouduttava tasa-arvon lisäämiseen päätöksenteossa ja
seksuaalisen häirinnän estämiseksi urheilussa. Suomen urheilun johdon tulee nyt
toimia naisten johtajuuden, urheilun moninaisuuden ja tyttöjen osallistumisen
lisäämiseksi. Suomessa naisten osuus urheilujärjestöjen luottamusjohdossa on
pysynyt samoissa luvuissa viimeiset 15 vuotta. Vaikuttaa siltä, että Suomessa on
helpompi saavuttaa olympiakultaa kuin urheilun tasa-arvo”, sanoo Naisjärjestöjen
Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä. Heinilä on saanut opetus- ja
kulttuuriministeriön Piikkarit-palkinnon työstään urheilun tasa-arvon eteen.

”Suomen Urheiluliitto on rohkeasti ottanut kiintiöt käyttöön hallinnossaan. Tästä
kannattaa muiden urheilujärjestöjen ottaa mallia. Lasikatto on hiljalleen
murtumassa, mutta laajemman muutoksen aikaansaamiseksi tarvitsemme toimia,
esimerkiksi kiintiöitä.  Samoin moninaisuus kokonaisuudessaan on suuri haaste. On
syytä kiinnittää huomiota myös naisten urakehitykseen ja rekrytointeihin, jotta
osaavat naiset eivät jää rekrytointiprosesseissa taka-alalle ja operatiivisessa
hallinnossa johtoryhmien ulkopuolelle”, jatkaa Heinilä.

Medialla on merkittävä rooli naisten urheilun suuremmassa näkyvyydessä ja
haitallisten stereotypioiden kitkemisessä. ”Median suhteen naisurheilun näkyvyys
on Suomessa kasvanut. Esimerkiksi Euroopan Yleisradiounioni (EBU) nosti EU-
työryhmän valmistelussa esiin Ylen toimet hyvänä esimerkkinä”, sanoo Heinilä. Yle
osallistui Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-
arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen, jossa tehdään konkreettisia tekoja tasa-
arvon lisäämiseksi. Piikkareilla palkittu Yle Urheilu teki laajan kartoituksen urheilun
tasa-arvosta ohjelmissaan ja nosti naisten joukkuelajit ja muun naisten urheilun
miesten tasolle. Esimerkiksi naisten jalkapallon arvokilpailut tuotetaan Ylellä
samalla laajuudella miesten vastaavien kilpailujen kanssa.



Urheiluliikkeen johdolla suuri merkitys seksuaalisen häirinnän
kitkemisessä

 
Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:in 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan
urheilevista naisista seksuaalista häirintää oli kokenut lähes joka kolmas (32
prosenttia) ja miehistä lähes joka viides (19 prosenttia). Naiset olivat kokeneet
sukupuolista häirintää (23 prosenttia) selvästi enemmän kuin miehet (kolme
prosenttia). Nuoret naiset ja eri vähemmistöihin kuuluvat urheilijat kokivat eniten
häirintää. Korkean tason työryhmän suositukset painottavat, että urheilujohdon
sitoutuminen väkivallan ja häirinnän lopettamiseksi urheilun kaikilla asteilla on
edellytys väkivallan ehkäisylle.

Sukupuolistunutta häirintää ja väkivaltaa jäsenmaat voivat suositusten mukaan
ehkäistä perustamalla ilmiantokanavia ja edellyttämällä väkivallan vastaista
suunnitelmaa rahoituksen saamiseksi. Suomessa tällaisina kanavina toimii
Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke Et ole yksin ja SUEK:in ILMO-
palvelu urheilun rikkomusten ilmoittamiseen. Naisjärjestöjen Keskusliitto näkee
tärkeänä, että edellä mainittuja palveluita jatkuvasti kehitetään, jotta pystytään
puuttumaan rakenteisiin ja tekemään tarvittavia korjausliikkeitä. Suomessakin on
syytä harkita väkivallan vastaisen suunnitelman edellyttämistä urheilujärjestöiltä.

EU-komission työryhmän yksityiskohtaiset suositukset on laadittu sukupuolten tasa-
arvon, naisten oikeuksien ja intersektionaalisuuden periaatteita noudattaen.
Intersektionaalisuus tarkoittaa ihmisen asemaan ja syrjintäriskiin yhdessä
vaikuttavien tekijöiden huomiointia, kuten ikä, sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti,
toimintakyky, etninen tausta ja seksuaalinen suuntautuminen. Suositukset sisältävät
ohjeita Euroopan komissiolle, jäsenvaltiolle, kansallisille urheilujärjestöille ja
ruohonjuuritason toimijoille.

Euroopan komission urheilun korkean tason tasa-arvotyöryhmä
 

Euroopan komission urheilun korkean tason tasa-arvotyöryhmään kuuluu muun
muassa Irlannin olympiakomitean puheenjohtaja Sarah Keane, KOK:n jäsen,
kansainvälisen triathlonliiton puheenjohtaja, espanjalainen Marisol Casado, aiempi
parlamentin ja naisten oikeuksien komitean jäsen, hollantilainen Emine Bozkurt,
KOK:n urheilijatoimikunnan entinen puheenjohtaja, miekkailun olympiamitalisti,
saksalainen Claudia Bokel, kansainvälisen koululiikuntaliiton varapääsihteeri
belgialainen Kole Gjeloshaj.

Suomessa on helpompi saavuttaa olympiakulta kuin urheilun tasa-arvo

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwju_PHg_LP2AhVw-SoKHbeqC2MQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fsuek.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2FHa%25CC%2588irinta%25CC%2588-suomalaisessa-kilpaurheilussa.pdf&usg=AOvVaw0viI-coc3Da9EfwN16ZxQ5
https://naisjarjestot.fi/suomen-pitkaaikainen-urheilun-tasa-arvotyo-saa-tunnustusta-naisjarjestojen-keskusliiton-terhi-heinila-eu-komission-urheilun-korkean-tason-ryhmaan/


Uuden Seelannin 100 maaottelua hyökkääjänä pelannut, niissä lähes 40 maalia
tehnyt ja myös mm. vuoden 2019 MM-kisoihin avauskokoonpanossa osallistunut
maajoukkuejalkapalloilija Sarah Gregorius, entinen tenniksen ammattilaispelaaja ja
tenniksen olympiamitalisti, belgialainen Dominique Monami, aiempi Euroopan
parlamentin jäsen, entinen ammattikäsipalloilija, puolalainen Bogdan Wenta ja
Euroopan maahockeyliiton puheenjohtaja, hollantilainen Marijke Fleuren.

Ryhmän jäsenenä toimineen Terhi Heinilän tukijäsenenä toimi Norjan Inland-
yliopiston urheilupsykologian ja valmennuksen professori Stiliani Chroni ja Sarah
Keanen tukijäsenenä Euroopan olympiakomiteoiden EU-toimiston varajohtaja
Heidi Pekkola.

Euroopan komission urheilun tasa-arvosuositukset löydät sivuiltamme naisjarjestot.fi

Suomessa on helpompi saavuttaa olympiakulta kuin urheilun tasa-arvo



EU:n urheilun tasa-arvosuositukset 2022

 
 

Osallistuminen

Resurssit (liikuntapaikkarakentaminen-, vuorot- ja avustukset)
jaetaan tasan

Valmennus

Valmentajien ja toimihenkilöiden koulutusohjelmissa määritellään tavoitteet
sukupuolten tasa-arvoiselle osallistumiselle

 
Kannustetaan naisten rekrytointia erityisesti maajoukkueisiin ja korkeamman

tason kisoihin

Johtajuus
50 prosentin kiintiö naisille kaikissa päättävissä elimissä, enintään kolme

toimikautta samassa tehtävässä 
 

Kierrätetään luottamustehtäviä (esim. puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
sihteeri) sukupuolten kesken

 
Talous ja yhteiskunnalliset näkökulmat

Edistetään yhtäläisiä sopimusehtoja (työllisyys, media, sponsorit) 
 

Varmistetaan avoimet rekrytointiprosessit

Medianäkyvyys

Lisää vähän leipätekstiäLisätään naisten urheilun näkyvyyttä
 

Kannustetaan medioita kouluttamaan urheilutoimittajia naisten urheilun
epäkohdista (kielteiset sukupuolistereotypiat, naisten vähäisempi edustus) 

Sukupuolistunut väkivalta

Velvoitetaan valtionavustusta saavilta urheilujärjestöiltä väkivallan vastaista
suunnitelmaa 

 
    Perustetaan ilmiantomekanismeja ja nimitetään turvahenkilöt

käsittelemään ilmoituksia



Tyttöjen ja naisten jalkapallon kehittäminen ei ole kulu vaan investointi, joka
kasvattaa sekä yhteisön kokoa että taloudellisia kumppanuuksia”, sanoo
kehityspäällikkö Heidi Pihlaja Suomen Palloliitosta. Hän vastaa jalkapallon kasvusta
tyttöjen ja naisten lajina.

Heidi Pihlaja – Miten paremmin
sukupuolten tasa-arvoa

urheilussa?

"Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-
arvon toteuttaminen ovat paitsi oikeita
asioita tehdä, myös jalkapallon ja urheilun
yhteisön kaupallisen kasvun ja kehityksen
lähde", sanoo Heidi Pihlaja. 

"Viime vuosina tehtyjen tutkimusten
mukaan sekä asiakkaat, kuluttajat että
työntekijät ovat alkaneet vaatia brändeiltä
entistä vahvempaa sitoutumista
arvopohjaiseen työhön."

 
"Yhteiskunnan muilla toimialoilla on menty isoin harppauksin eteenpäin verrattuna
urheiluun. Tuntuu, että urheilusta puuttuu kokonaiskuva siitä, mitä haluamme
yhteiskunnallisesti saavuttaa. Urheilussa olemme liikaa kiinni hankkeissa ja
projekteissa, jotka eivät kuitenkaan kiinnity juurisyihin ja asenne- ja
kulttuurimuutokseen."

"Esimerkiksi yhdenvertaisuus on mielestäni niin perustavanlaatuinen teema, että
sen on oltava syvällä organisaation toimintakulttuurissa. Ei voida ajatella, että meillä
on tätä perustoimintaa, ja sitten erikseen järjestämme projekteja esimerkiksi
sukupuolten tasa-arvon tai seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi.
Tavoiteltujen arvojen on oltava strategian ytimessä."

Heidi Pihlajassa kohtaavat kokemus ja akateeminen puoli. Palloliitto on tehnyt
arvokkaan rekrytoinnin vuonna 2019. 



Pihlajalla on takanaan mittava pelaajaura maajoukkueessa ja naisten pääsarjassa.
Tampereen Ilveksen kasvatti on voittanut PK-35 Vantaan riveissä kolme Suomen
mestaruutta. Hän on toiminut myös valmentajana sekä Helsingin Jalkapalloklubin
(HJK ry) hallituksen jäsenenä. Kauppatieteiden maisteriksi valmistuttuaan Pihlaja
on toiminut liiketoiminnan konsulttina ja kehittäjänä. Työn ohella Pihlaja opiskelee
nyt toista tutkintoa syventyen sosiologiaan ja sosiaalipsykologiaan, koska ne
avaavat ihmisten välistä toimintaa. Kertynyt osaamispääoma on nyt täysillä
jalkapallon kehitystyössä.

Miten paremmin – Heidi Pihlaja?
 

Päätöksenteossa 

Johdon sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää. Jotta organisaation toiminta
uudistuu ajan vaatimuksiin, vaaditaan johtajuutta. 

Palloliitossa tyttöjen ja naisten osallisuuden edistäminen on keskeinen osa liiton
strategiaa. Puheenjohtajamme Ari Lahti puhuu julkisuudessa arvokkaalla tavalla
jalkapalloperheen kuuluvan tytöille ja naisille, pojille ja miehille. Kehittämisessä on
myös oltava systemaattinen.

Valitulla strategialla on ollut vaikutusta. Naisten maajoukkueen suosio, naisten
huippujalkapallon medianäkyvyys ja kaupalliset kumppanuudet sekä seurojen
aktiivisuus tyttöjen jalkapallon tarjoajina ovat kasvaneet. Erityisen hienoa on, että
korona-ajasta huolimatta seuroissa pelaavien tyttöjen ja naisten määrä on kasvanut,
jopa 16 prosentilla verrattuna aikaan ennen koronaa.

Norjan jalkapalloliitto valitsi (2022) ensi kertaa naisen puheenjohtajakseen, Lise
Klavenessin. Liitto liputtaa avoimesti, että he haluavat ja tarvitsevat lisää naisia
johtajiksi, tuomareiksi, valmentajiksi. Hallituksessa naisia on 50 prosenttia ja
Ruotsissakin lähelle sitä. Palloliiton hallituksen kahdeksasta jäsenestä kaksi on
naisia (25 %). Pidän tärkeänä, että sukupuolten tasa-arvosta tai laajemmin
yhdenvertaisuudesta tehdyt arvovalinnat näkyvät keskeisesti myös urheilun
strategioissa ja mittareissa. Se on paitsi oikea asia tehdä, myös järkevää investointia
tulevaisuuden kasvuun ja yhteiskunnallisessa kehityksessä mukana pysymiseen. 
 Henkisesti on iso ero sillä, lähdemmekö toteuttamaan ”lakisääteistä
velvoitettamme” vai rakentamaan kestävämpää ja yhdenvertaisempaa
urheiluperhettä. 

Miten paremmin – Heidi Pihlaja



Urheiluperheessä pitää olla mitattavia tavoitteita. Tässä me voimme olla paljon,
paljon parempia. Ei voi olettaa, että mitään merkityksellistä tapahtuu, jos ei tarkasti
tiedetä mitä tavoitellaan tai minkä mittareiden kautta onnistumista mitataan. 

Valmennuksessa

Euroopan jalkapalloliiton UEFA-valmentajakoulutetuista naisia on vain neljä
prosenttia – mikä on karmaisevan pieni luku. 

Tyttöjä ja naisia on tärkeää pyytää, kannustaa ja ohjata urheilussa uusiin rooleihin,
esimerkiksi pelaajasta valmentajaksi ja äidistä valmentajaksi. Olemme jo tottuneet
”isävalmentajan” käsitteeseen – tulevaisuudessa toivon meidän kulttuurimme
kannustavan ja rohkaisevan myös äitejä kehittymään joukkuelajien
valmentajapolulla. Meillä Palloliitossa on vielä tehtävää, että esimerkiksi
valmentajakoulutusten opetusmateriaaleissa on riittävästi videoita ja
ryhmätehtäviä myös pelaavista tytöistä ja naisista – liian usein tyttöjen
valmennuksessa mukana olevat joutuvat koulutuksissa katsomaan vain poikien
videoita. Näitä muutoksia on tärkeää johtaa systemaattisesti käytäntöön.

Esimerkin voima on suuri. Lajiliittojen ja seurojen on tuotava toiminnassaan
tasapuolisesti esiin tyttöjä ja naisia, silloin valmentajan ja johtajan polun voi nähdä
itselleen mahdollisena.

Mediassa 

Medialla on valtava merkitys yhdenvertaisen urheilukulttuurin rakentamisessa.
Ajattelen niin, että julkisrahoitteisen median tavoitetilana tulee olla 50-50 -
näkyvyys eri sukupuolten välillä. Sekä julkiselle että kaupalliselle medialle on
tärkeää tarjota tukea, juttuideoita, ilmiöitä ja palvelua, jotta kynnys madaltuu ja
myös toimitusten tietoisuus lisääntyy. Samalla näen isona haasteena
klikkiperusteiset toimitusvalinnat – miesten urheilu on kehittynyt asemaansa
vähintään 50 vuoden etumatkalla naisiin nähden. Onkin tärkeää, että myös
urheilutoimituksissa ymmärretään investoinnin merkitys: mikäli urheilusivut ovat
monipuolisempia ja esimerkiksi saamme lisää naisia lukemaan urheilusivuja, myös
median oma levikki ja lukijakunta laajenee. Kaikki voittavat, mutta se ei onnistu,
mikäli vain katsotaan lyhyen tähtäimen mittareita. 

Sveriges Television (SVT) on avoimesti sanonut, että sukupuolten tasa-arvossa
heidän tavoitteensa on 50–50 prosenttia, ja usean vuoden systemaattisen työn
jälkeen tällä hetkellä taidetaan olla aika lähellä eli 45–55 osuuksissa. 

Miten paremmin – Heidi Pihlaja



Yle on ottanut omassa toiminnassaan hyviä askeleita ja Tehdään enemmän,
tehdään paremmin -seminaarissa 17.5.2022 on kiinnostava kuulla viimeaikaisia
tuloksia.

Katsoin naistenpäivänä 8. maaliskuuta Helsingin Sanomia laskuria. Noin neljä
vuotta sitten (2018) HS otti strategiseksi tavoitteekseen vahvistaa tasa-arvoa ja
kasvattaa naisista sekä tytöistä kertovien juttujen määrää. Naistenpäivänä alle 25
% jutuista käsitteli naisia. Lukema vaihtelee päiväkohtaisesti, mutta tavoite ei ole
lähentynyt lainkaan huolimatta naisvoittoisesta hallituksestamme. Naistenpäivänä
ei taidettu enää tavoitteesta, saati toimenpiteistä, puhahtaa sanaakaan. Pidän tätä
melkoisena epäonnistumisena Suomen suurimmalta mediatalolta.

Haastankin toimitusten päälliköitä käymään tiimeissään jatkuvaa dialogia
aiheesta ja etsimään entistä enemmän naisia asiantuntijoiksi. On myös kerrottu,
että naisia ei hae urheilutoimittajiksi. Näen, että medialla on myös itsellään peiliin
katsomisen paikka, miksi sen toimitukset eivät houkuta naisia ja miten
toimintakulttuuria voisi muuttaa moninaisempaan suuntaan. Esimerkiksi IT-alalla
on tehty kattavia analyyseja, miten rekrytointi-ilmoitukset tai organisaatiokulttuuri
madaltavat naisille kynnystä hakea. Samaa työtä en ole nähnyt urheilumedioiden
tekevän.

 
Resursseissa

 
Isoin muutos on lähtenyt tavasta ajatella niin, että tyttöjen ja naisten jalkapallon
kehittäminen ei ole Palloliitolle kulu vaan tärkeä investointi, joka kasvattaa
yhteisön kokoa ja vaikuttavuutta, jäsenten määrää, taloudellisia kumppanuuksia ja
tuo uusia toimijoita – kaikki voittavat. 
Naisten pelaaman jalkapallon resurssien eteen on tehty jo muutoksia Palloliitossa.
Vuonna 2019 esimerkiksi päätettiin, että maajoukkueen edustustehtävissä miehet
ja naiset saavat samankaltaiset sopimusehdot ja palkkion. Samalla osoitettiin, että
maajoukkueina naiset ja miehet ovat yhtä tärkeitä.

Koen, että urheiluun kokonaisuudessaan tarvitaan lisää kyvykkyyksiä myydä
naisten urheilua, jotta potentiaali naisten urheilun kaupallisen arvon kasvusta
saadaan lunastettua. Naisten urheilun seuraajat kiinnittävät miesten urheilun
seuraajia enemmän huomiota kumppaneihin ja niiden arvopohjaan olla teoilla
tekemässä maailmasta parempaa paikkaa, mikä antaa hyvät lähtökohdat
kumppanuuksille. 
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On tärkeää, että osaamme muotoilla näkyvyysmahdollisuudet myös
kumppanielementeiksi ja arvoa tuoviksi kokonaisuuksiksi kaupallisiin yhteistöihin.

Sukupuolten tasa-arvo ja laajemmin yhdenvertaisuus urheilussa ei toteudu yhden
yön taikatempuilla tai toteamalla tavoite lehdistötilaisuudessa ääneen. Se vaatii
konkreettiset ja mitattavat tavoitteet sekä selkeän etenemissuunnitelman. Pitkä
työ onneksi palkitsee – kun yhdenvertaisuus kehittyy, kaikki voittavat.

Vinkit

Tuoreen Liikunnan ja urheilun tasa-arvo 2021 -raportin mukaan urheilujärjestöjen
johdossa Suomessa vain joka kolmas on nainen. Mitä tästä sanoisit
urheilujohtajakollegallesi? 

Viimeaikaiset tapahtumat urheilujohtamisessa eivät ole ainakaan vahvistaneet
uskoani suomalaiseen urheilujohtamiseen. Toivon, että tulevaisuudessa
läpinäkyvyys, avoimuus ja keskinäinen kunnioitus ovat tulosten tavoittelua
tärkeämpiä arvoja. Organisaatiotutkija Peter Drucker on sanonut, että kulttuuri syö
strategian aamupalaksi. Tällä hetkellä tuntuu, että urheilujohtamisessa vallitseva
kulttuuri syö ylevät tavoitteet aamupalaksi – tähän on tärkeää herätä ja tarvittaessa
osata luopua joistakin vallitsevista valtarakenteista.

Samalla pidän tärkeänä, että naiset ja muut aliedustetut ryhmät urheilujohtamisen
sisällä verkostoituvat entistä aktiivisemmin ajaakseen uudistumista myös omista
rooleistaan käsin. 

Millainen oli oma tiesi urheilun johtotehtäviin?

Aloitin jalkapallon noin kahdeksanvuotiaana. Jalkapallo oli minulle pienestä pitäen
paikka, jossa sain olla oma persoonani – eloisa ja äänekäs – eikä pitänyt olla vain
paikallaan kuten koulussa. Se tuki ihmisenä kasvua. Sain onnistumisen kokemuksia
jalkapallossa. Tampereen Ilveksessä valmentajat olivat innostavia. Perhe ei
asettanut rajoja, asenne oli enemmänkin, että ’anna vain mennä’. Tällä hetkellä
poikaystäväni on tärkein kannustaja työssä eteenpäin, vaikka itseä välillä jokin asia
harmittaisikin. idänkin arvokkaana, että jokainen saisi läheisiltään kannustusta ja
tukea omien tavoitteiden saavuttamisessa – ja antaisi sitä myös muille. 
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Mitkä kolme asiaa Heidi Pihlaja nostaisi kärkeen
parannettaessa sukupuolten tasa-arvoa urheilussa?

Olen saanut myös tärkeää kannustusta toimiessani vaikkapa Yle Urheilun
asiantuntijana, jossa palaute – tai itsekritiikki – voi välillä olla ankaraa, mutta
läheisten tuki auttaa keskittymään olennaiseen.

Jalkapallo oli minulle jo nuorena tärkeä asia. Olin kuitenkin realisti, ehkä liiankin, ja
halusin myös opiskella ja huolehtia työurastani. Olin 26-vuotias, kun viimeinen pelini
oli vuonna 2015 Mestareiden liigan ottelussa Ruotsissa. Vaikka kuinka olimme
treenanneet, hävisimme selkeästi. Mutta se ei niin harmittanut, sillä tunnistin, että
Suomen jalkapallon rakenteet olivat ainakin 10 vuotta Ruotsin perässä. Halusin
lähteä vaikuttamaan jalkapallon ja urheilun rakenteisiin Suomessa.

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA
Kuva: Palloliitto

Nostaisin sukupuolten tasa-arvon, ja laajemmin
yhdenvertaisuuden, pois urheilun vastuullisuusohjelmien alta
ja sijoittaisin sen strategian ytimeen, jota myös
strategiamittareiden kautta seurataan. Myöhemmin se
toivottavasti vakiintuu normaaliksi tavaksi toimia, ilman erillistä
strategiapanostusta. 

Kiinnittäisin huomiota sekä median että urheiluperheen
omaan rooliin – on kulttuuria luova arvovalinta, tuodaanko
esimerkiksi mediayhtiöissä naisia ja miehiä yhtä lailla esiin sekä
urheilijoina että urheilun asiantuntijoina ja muina toimijoina.
Samanlailla on arvovalinta, että organisaatiot urheilun sisällä
tuovat arvopohjaisia tavoitteitaan esiin myös viestinnällisillä
valinnoilla ja luovat sitä kautta konkreettista toimintaa, jota
juhlapuheissa esitetään.

Ministeriönkin suuntaan terästäisin katsetta; miten rahaa
jaetaan liikunta- ja urheilujärjestöille ja miten arvioiden –
minkälaisten mittarien kautta esimerkiksi sukupuolten
yhdenvertaisuuden kehittymistä urheilun päätöksenteossa
seurataan. 
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Sari Multala – Miten paremmin
sukupuolten tasa-arvoa

urheilussa? 
 "Olen oppinut, että kiintiöt ja säännöt tasa-arvon edistämiseen eivät riitä – tarvitaan
strategiasta lähtevää läpileikkaavaa ajattelua ja sen elämistä todeksi arjessa joka
päivä", sanoo kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja ja Olympiakomitean 2.
varapuheenjohtaja Sari Multala ja kertoo esimerkkejä.

Alkuun on kysyttävä kilpapurjehduksen
kolminkertaiselta maailmanmestarilta Sari
Multalalta, että jos urheilujärjestö olisi
purjevene, mitä sen navigoinnissa pitäisi
ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvosta?

"Tasa-arvo on lyönyt yhteiskunnassamme
läpi tavoitteena. Siitä on tullut yleinen
normi, jota tulee edistää ja urheilun
huolehtia, että tasa-arvo toteutuu.
Sukupuoli ei saa vaikuttaa esimerkiksi
siihen, tuleeko valituksi johtotehtäviin." 

"Tasa-arvo urheilujärjestölle on kuin purjehdus, jossa on kuljettu jo monta etappia,
mutta maaliin on vielä pitkä matka. Navigoinnissa pitää huomioida, että vaikka
meillä ohjeiden, sääntöjen ja asiakirjojen myötä on hyvä kartta olemassa,
reittisuunnitelman teossa arjen tasolla on vielä tekemistä."

"Lainsäädännölliset kehykset velvoittavat edistämään tasa-arvoa. Näin tekevät
esimerkiksi tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki. Liikuntalain mukaan harkittaessa
urheilujärjestön valtionavustuksen määrää, on otettava huomioon, miten järjestö
edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Valtionavustusten myöntämisen
velvoitteiden mukaan organisaatiolla on oltava yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelma eli pistettävä paperille, mitä aiotaan tehdä ja miten toimitaan."



strategiasta lähtevät konkreettiset tavoitteet ja
mahdolliset kiintiöt, joita toteutetaan johtamisessa ja
arjen työssä joka päivä

naisten aktiivinen rekrytointi valmennus- ja
johtotehtäviin sekä luottamushenkilöiksi sekä 

koulutus, mentorointi ja esimerkit. 

Sari Multala nimeää kolme keinoa, joilla urheilussa edistetään
tasa-arvoa: 

"Tasa-arvon edistämisessä on menty urheilussa eteenpäin, mutta paljon on vielä
tekemistä. Erityisen haastavaa on tunnistaa piilevä syrjintä tai asenteet, joissa
naisten osaamista ei arvosteta yhtä korkealle kuin miesten. Asiat muuttuvat
hitaasti, vaikka suunta on oikea."
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Päätöksenteossa
 

Urheilun tasa-arvotyö kaipaa johtamiseen konkreettisempia tavoitteita ja
läpileikkaavaa strategista ajattelua; yleinen pyrkimys hyvään ja erilliset ohjelmat
eivät riitä. Tämän olen tunnistanut erityisesti viimeaikaisten tapahtumien myötä.
Tasa-arvotyö ei ole vain ohjelmia ja ilmoituskanavia, vaikka niitäkin tarvitaan, vaan
jokapäiväisen työn johtamista niin, että tasa-arvo aidosti toteutuu. 

 
Urheilu on tasa-arvon jälkijunassa verrattuna moniin muihin toimialoihin.
Monessakaan urheilujärjestössä ei ole samankaltaisia velvoittavia kiintiötä kuin
vaikkapa kuntapolitiikassa. Kunta-alalla toista sukupuolta tulee olla 40 prosenttia
kaikissa kunnallisissa toimielimissä – ja yleensä puolueet pitävät siitä kiinni myös
omissa valinnoissaan. Kiintiöt ovat vieneet kunta-alaa tasa-arvotyössä eteenpäin,
koska on huolehdittava siitä, että eri sukupuolia on myös vaaleissa ehdolla ja tulee
valituksi. 

Nykyisin Olympiakomitean valinnoissa luontevasti jo ajatellaan, että kolmesta
puheenjohtajasta vähintään yhden on oltava nainen, nyt puheenjohtajistossa on
kaksi naista. Nyt myös toimitusjohtajaksi on ensimmäistä kertaa valittu nainen.
Puheenjohtajana naista ei Olympiakomiteassa vielä ole ollut. 
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Olen nykyisin kiintiöiden kannalla, vaikka ennen niitä vastustin – ajattelin, että riittää
kun on tarpeeksi hyvä, niin tulee varmasti valituksi. On kuitenkin niin, että naisten
saaminen mukaan vaatii monesti enemmän työtä etenkin
luottamushenkilötoiminnassa. Tasa-arvotyölle on myös muutoin saatava mitattavat
tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa niin johtamisessa kuin työn arjessa joka päivä.
Tavoitteet ohjaavat järjestön vakavammin miettimään, miksi tavoitteet eivät
toteudu ja miten toteutuisivat paremmin. 

Varsinkin muutosta tehdessä tarvitaan strategisen tason tavoitteita ja myös
naisverkostoja. Sukupuolten tasa-arvon edistämisessä niillä on ollut esimerkiksi
valtakunnan politiikassa merkittävä rooli. Nykyisin Eduskunnassa on naisia
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eduskuntataloon rakennettiin naisille
aikanaan erillinen tila, jossa saisi olla rauhassa. Se tuntuu nykyisin jo hassulta,
eivätkä naiset sinne enää mahtuisikaan. Kansainvälisessä Purjehtijaliitossa naisten
foorumi on ollut tosi tärkeä miettiessämme yhdessä, keitä voisimme nostaa
eteenpäin ja miten kehittää erityisesti naisten purjehdusta. Nyt tuntuu, että maansa
ehdokkaina naiset jo etenevät yhä enemmän samaa reittiä kuin miehet, tosin
maiden väliset erot ovat isoja.

Urheilussakin on tunnistettava, että ihmiset kasvavat johtotehtäviin. Hallituksissa tai
jaostoissa toiminut henkilö on usein valitsijoiden helpompi valita puheenjohtajaksi
ja muissa johtotehtävissä toiminut päätyy todennäköisemmin toiminnanjohtajaksi.
Urheilujärjestöjen pitää huolehtia, että niiden tehtävät ja toimintakulttuuri
kiinnostavat naisia. Naisia on aktiivisesti rekrytoitava johtotehtäviin, valiokuntiin,
komiteoihin ja valmentajiksi. Jos he eivät automaattisesti hae, on tehtävä työtä, että
naiset kokisivat osaamistaan arvostettavan ja mahdollisuutensa hyviksi tulla
valituksi. Yleisellä tasolla miehiä tuntuu olevan helpompi houkutella mukaan.
Kokemusteni mukaan naisten mukaan houkutteleminen vaikkapa urheilu-uran
jälkeen mukaan valmennukseen tai luottamushenkilöksi vaatii rekrytoijalta
enemmän vetämistä ja työntämistä.

Urheilun johtotehtävissä ja asiantuntijoina toimivia naisia on tärkeä tuoda esiin ja
samalla viestiä esimerkkiä, että myös nainen voi olla urheilujärjestössä johtopaikalla
tai vaikkapa valmennuksen johtajana. Tarvitaan edelleen myös mentorointia ja
koulutusohjelmia naisille, kuten Johtaa kuin nainen -ohjelma.

Valmennuksessa

Naisten pitää voida nähdä, että valmentaminen on heille mahdollinen ura.
Valmentamisessa puhutaan paljon osaamisesta ja lajiosaamisesta. Pitää ensin
hakeutua ja haluta valmentajaksi, jotta voi kehittyä osaamisessaan.  
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Moni kiinnostunut pohtii kriittisesti tulevaisuuden näkymiä ja paljonko tehtävä vie
aikaa, ansaitseeko siinä riittävästi, löytyykö ajallista joustoa. Lasten ohjaaminen ja
valmentaminen vaatisi lajiosaamisen lisäksi monessa lajissa nykyistä enemmän
myös pedagogista osaamista. 

Miesten ja naisten välillä voi olla todella isot erot, miten pitkällä on valmennuksen ja
urheilun ammattimaisuus. Naisten purjehdus olympiatasolla on paljon uudempi
asia kuin miesten. Olympiapurjehduksessa ei aiemmin ollut edes erillisiä
kilpailuluokkia naisille, jolloin myös ammattimainen valmennus keskittyi miehiin.
Kun itse ensimmäistä kertaa menestyin kilpapurjehduksessa, kysyttiin “miten
nainen purjehtii, eikös tämä ole miesten laji”. Kaikki suomalaiset olympiamitalistit
olivat käytännössä miehiä.

Purjehdus on käytännössä kuitenkin ollut minun aikanani hyvin tasa-arvoinen laji,
mitä tulee valmennukseen ja sen tukemiseen. Lajissa tytöt ja pojat harjoittelevat ja
kilpailevat yhdessä pitkälle juniori-ikään asti. Valmennuksen ja valmennustuen
jakamisessa sukupuoli ei ole kriteeri, niin naisia kuin miehiä tuetaan samojen
kriteerien mukaisesti. Ammattilaisuudessa naiset ovat kuitenkin edelleen miehiä
jäljessä, vaikka rakenteelliset muutokset on aloitettu jo kymmeniä vuosia sitten. 

Kansainvälisen olympiakomitean asettamat vaatimukset miesten ja naisten
määristä olympialaisista ovat pakottaneet lajin edistämään naisten purjehdusta
yhdenvertaisesti miesten purjehduksen kanssa – samoin tapahtuu muissakin
lajeissa. Vaikka muutokset ovat alkaneet jo kymmeniä vuosia sitten, vasta nyt alkaa
olla lajikulttuurissa tilanne, että nainen voi miesten lailla siirtyä valmentajaksi tai
johtotehtäviin purjehdusuransa jälkeen. Kun tämä tapahtuu myös
ammattilaismaailmassa, tulee urheilusta tasa-arvoisempaa ja ammattilaisuus on
mahdollista pidempään myös naisille. Esimerkiksi purjehduksen Volvo Ocean
Racessa kaikissa tiimeissä on sääntömuutosten vuoksi nykyisin naisia, mikä on
lisännyt naisten määrää ammattilaisina. Purjehdus voi olla nykyään myös naisille
lähes elinikäinen ammatti. Nämä muutokset ovat tapahtuneet pikkuhiljaa vasta
2000-luvulla ja systemaattisesti ohjatusti. Kaikkia tehtyjä muutoksia on aluksi
vastustettu, mutta nyt ne ovat jo normi.

Mediassa 

Tarvitaan monia rakenteellisia muutoksia, jotka lisäävät urheilussa toimivien naisten
näkymistä mediassa. Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisioinnista
tehtiin valtioneuvoston asetuksen muutos viimeksi vuonna 2021. Listalle on lisätty
miesten urheilutapahtumia vastaavia naisten urheilutapahtumia, kuten naisten
jalkapallon ja jääkiekon arvokisoja. Listalla olevien tapahtumien lähetykset on
televisioitava Suomen alueelle siten, että merkittävä osa yleisöstä voi seurata niitä
maksutta kokonaan tai osittain joko suorina tai nauhoitettuina lähetyksinä. 
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Medianäkyvyys etenkin perinteisemmässä printtimediassa painottuu edelleen
miesten urheiluun. Osa medioista on ottanut käyttöön selkeät tavoitteet, jotta
naisten urheilusta uutisoitaisiin enemmän. On edelleen kuitenkin niin, että
urheilumediassa miehet näkyvät paljon naisia enemmän. Tavoitteet itsessään siis
eivät riitä vaan on varmistettava, että johtamisessa ja käytännön työssä pyritään
jatkuvasti tekemään työtä tavoitteisiin pääsemiseksi. Tämä voi aluksi tarkoittaa sitä,
että on uutisoitava sellaisestakin urheilusta, joka ei saa automaattisesti niin paljon
klikkauksia. Mutta tässä on kyse usein muna-kana -ongelmasta: kumpi tulee ensin,
tietoisuus vai kiinnostus? Seurannan ja mittareiden lisäksi voisi pohtia
kannustinpalkkioita tasa-arvoisemman uutisoinnin hyväksi. Keinoja on, jos niitä
halutaan löytää.

Resursseissa
 

Kasvukeskuksissa on yleisesti ottaen pulaa erityisesti tyttöjen parissa suosittujen
lajien harrastuspaikoista. Liikuntapaikat ovat urheilulle merkittävä resurssi. Monilla
järjestöillä olisi paljon opittavaa esimerkiksi jääkiekolta siitä, miten vaikuttaa
olosuhteiden rakentumiseen. Monen urheilussa toimivan lajinsa olosuhteita
parantavan olisi tiedettävä paljon paremmin, missä vaiheessa päättäjää kannattaa
lähestyä ja ketä lähestyä ja millä tavoin. Monet asiat ovat ihmisistä kiinni, niin myös
liikuntapaikkojen kehittäminen. Tässä voimme tehdä urheilussa paljon enemmän ja
paremmin, myös Olympiakomiteassa.

 
Yksi tapa tehdä naisten urheilusta ammattimaisempaa ja tasavertaisempaa on se,
että maajoukkuetoiminnassa palkitaan naisia ja miehiä samalla tavalla.
Ammatikseen pelaaville ja hyvin ansaitseville miehille maajoukkuetoiminnasta
saadut palkkiot eivät välttämättä ole ansaintakysymys, kun taas naisille ne sitä
useammin ovat. 

Pitkään oli niin, että joukkueurheilijat eivät voineet saada urheilija-apurahaa. Tämä
asetti etenkin urheilevia naisia eriarvoiseen asemaan, koska heitä oli paljon
nimenomaan joukkueurheilussa ja ilman palkkaa. Nyt urheilija-apurahakäytäntöihin
on tehty muutos. Tämä on mahdollistanut monille naisille ammattimaisemman
harjoittelun.

Rakenteissa on paljon vielä mitä voisi miettiä ja muuttaa. Tärkeintä on, että ei olisi
esteitä urheilla eikä rakentaa urheilusta ammattia. 

Vinkit
 

Tuoreen Liikunnan ja urheilun tasa-arvo 2021 -raportin mukaan urheilujärjestöjen
johdossa Suomessa vain joka kolmas on nainen. Mitä tästä sanoisit
urheilujohtajakollegallesi? 

Mitä olette teidän lajissanne tehneet, jotta saatte myös naisia johtotehtäviin?
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Millainen oli oma tiesi urheilun johtotehtäviin?

Olen aina halunnut vaikuttaa oman ympäristön asioihin ja kiinnostunut historiasta.
Jo 16-vuotiaasta asti olen lukenut lehtien yhteiskunnallisia artikkeleita ja seurannut
vaalikeskusteluja ja miettinyt epäkohtia. 

En ajatellut, että edessäni olisi niin pitkä ura urheilijana – urheilin ammattimaisesti 15
vuotta. Opintojen jälkeen aloin avoimemmin ajatella, että edessäni on muitakin
mahdollisuuksia kuin perinteinen kauppatieteen maisterin ura. 

Jo urheilu-urani aikana hakeuduin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Oman
halun lisäksi uralla tarvitaan kuitenkin sitä, että joku pyytää oikeassa kohden, vaikka
ei edes olisi vielä haluamassa. Lähdin ehdolle Olympiakomitean urheilijavaliokuntaan
omasta halusta tuomaan urheilijan ääntä päätöksentekoon. Sitten kysyttiin,
haluaisinko olla ehdolla valiokunnan puheenjohtajaksi. Sittemmin Suomessa
mietittiin, kuka voisi tulla valituksi kansainvälisiin tehtäviin ja päätyivät minuun. Oli
oikea ajankohta lähteä kokeilemaan, olisiko tämä tie minulle sopiva tapa vaikuttaa
asioihin. 

Oma siirtyminen urheilu-uran jälkeen kuntapolitiikkaan vaati sekä vetoa että
työntöä. Täytyy sekä itse haluta että jonkun täytyy kysyä tai osata itse hakeutua
mukaan oikeaan aikaan. Sitten on tietenkin vakuutettava oikeat ihmiset, että on
sopiva tehtävään. Naiset ovat monesti turhan kriittisiä itselleen ja aliarvioivat omaa
osaamistaan. Miehet osaavat paremmin kehua itseään.

Heti kun olin lopettanut urheilu-urani tuli kuntavaalit 2012 ja olin vasta hakemassa
Purjehdus-ja Veneilyliiton päävalmentajaksi. Joku tajusi kysyä oikeaan aikaan
ehdokkaaksi. Sain kuntavaalien ensikertalaiseksi paljon ääniä, ryhmästä toiseksi
eniten, ja kohtuullisen pienellä vaalityöllä. Tässä kohtaa myös auttoi tasa-
arvosäännös, että minua kannustettiin heti mukaan kaupunginhallitukseen.

Olen toiminut myös mentorina. Olen tuonut esiin, että on tunnistettava omat
vahvuudet ja kehittymiskohteet ja mietittävä, mitä haluaa ja miten poistaa esteitä,
kuten opettelemalla uusia asioita. Etenkin uran alkuvaiheessa on osattava kertoa
muille, missä on hyvä. Jos haluaa päästä tiettyyn työtehtävään, harvoin sinne suoraan
pääsee; ihmisten pitää oppia tuntemaan sinut ja sinun oppia tuntemaan ihmisiä ja
vakuutettava heidät osaamisestasi.

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA
Kuva saatu haastatellulta
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Riikka Juntunen – Miten paremmin
sukupuolten tasa-arvoa

urheilussa? 
”Jokainen päätöksentekijä on oven avaaja tai oven sulkija”, sanoo Paralympia-
komitean pääsihteeri Riikka Juntunen.

”Koskeeko urheiluseuran kutsu minun
lastani?” joutuu vammaisen tai erityistä
tukea tarvitsevan vanhempi miettimään
saadessaan seuran mainoksen. Riikka
Juntunen osaa asettautua marginaalissa
olevan asemaan ja tietää miten ovia avataan
kaikille.

Hän on nähnyt urheiluyhteisöä sisältä päin
koko ikänsä – harrastajana, valmentajana,
toimitsijana ja urheilujohtajana. Ennen
Paralympiakomitean pääsihteeriyttä Riikka
Juntunen toimi Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU:n toiminnanjohtajana.  

Paralympiakomitea edistää vammaisten ihmisten ja erityistä tukea tarvitsevien
mahdollisuuksia kilpaurheilla ja harrastaa liikuntaa. Tavoitteena on avoin ja
yhdenvertainen urheileva ja liikkuva Suomi.

"YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan ihmisoikeussopimuksen mukaan
ihminen itse voi valita mitä, missä ja kenen kanssa harrastaa. Tämän
mahdollistamiseksi on tärkeää vaikuttaa valtavirrassa. Ennakkoluulojen ja kielteisten
asenteiden keskellä se ei aina ole helppoa tai palkitsevaa. Toisaalta voi tapahtua
upeita asioita. Joku lajiliitto voi sanoa, että totta kai tehdään, tämähän on meidän
laji!"

Miltä sukupuolten tasa-arvo näyttää urheilussa – Riikka
Juntunen?

 
Päätöksenteossa

Sukupuolten tasa-arvo toteutuu lajiliitoissa huonosti yleisesti ottaen. On vaikea
uskoa, että naisia ei löytyisi puheenjohtajaksi. Toiminnanjohtajina on naisia yhä
enemmän – saman myönteisen muutoksen toivoisi luottamusjohtoon, hallituksiin ja
puheenjohtajatasolle. 



 

Kun päättäjinä on eri sukupuolia, johtamista osataan katsoa laaja-alaisemmin ja
palvella koko lajiyhteisöä. Meillä on pitkä matka sukupuolten tasa-arvoon, vaikka
olemme Pohjoismaa. Urheilu on samanaikaisesti kansallista ja kansainvälistä.
Sukupuolten tasa-arvoa pitää edistää kotimaassa ja kansainvälisesti.

Hämmästyttävän monessa maassa päätöksentekijöinä on vain miehiä.
Mieleenpainuva hetki oli Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) yleiskokouksessa
Bonnissa vuonna 2019. Kokouksessa tehtiin esitys, että IPC haluaa edistää naisten
osallisuutta päätöksenteossa: jos yleiskokoukseen tulee kaksi osallistujaa, toisen
pitää olla nainen, ja kolmesta edustajasta joko kaksi naista tai miestä. Yksi
kokousedustaja nousi seisomaan ja sanoi, että ’meidän maassamme ei ole yhtään
naista, jonka voisi ottaa näin tärkeään paikkaan’. Osa maista nousi ylös ja taputti. Me
Pohjoismaat kommentoimme, että ’jos naiset kilpailevat, naisten pitää olla
tekemässä päätöksiä’.  

Syksyllä 2021 meitä oli Suomesta kolme naista Euroopan paralympiakomiteoiden
kokouksessa Kyproksella. Joku sanoi, että me provosoimme – ja mukana olivat
sentään vain Euroopan maat. 

Toisaalta urheilu on yksi paikka muuttaa yhteiskuntaa ja avata ovia, jotka muuten
olisivat kiinni. Tokion paralympialaisissa 2021 Algerian naiset pelasivat hunnutettuina
turnauksessa. Nämä naiset ovat omassa yhteiskunnassaan esikuvia ja
muutoksentekijöitä – vaikka eivät turnauksessa sijoittautuneet korkealle. Muutoksen
näyttäjiä tarvitaan.

Tasapainon saamiseksi tarvitaan välillä erityisiä toimia naisille. Sitä tekee Suomen
Valmentajien johtama Valmentaa kuin nainen -hanke, josta on noussut myös
hienoja kommentaattoreita Ylelle ja muihinkin medioihin, sekä Olympiakomitean
koulutushankkeet Johtaa kuin nainen ja Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä.
Kaikille koulutushankkeissa mukana olleille naisille on löytynyt mentori, joten aika
paljon naisia on ennättänyt olla urheilussa päätöksentekijöinä. Sukupuolten tasa-
arvo on pitkään ollut opetus- ja kulttuuriministeriön agendalla.

Paralympiakomitealla on meneillään oma hanke Vammaiset vaikuttajina. Yli 20
lajiliiton toiminnassa on mukana vammaisia liikkujia ja urheilijoita, mutta tiedän vain
yhden, jossa paraurheilija on mukana hallituksessa. Rohkaisemme vammaisia
henkilöitä vaikuttamaan. Jokaisella on myös mentorit.

Monella lajilla yhdenvertaisuus jää sanahelinäksi. Sitten on hienoja esimerkkejä, kun
Unified koris, jossa kehitysvammaiset tai muuta erityistä tukea tarvitsevat urheilijat
ja vammattomat partneripelaajat pelaavat samoissa joukkueissa. Kun toiminta alkoi
Suomessa, Koripalloliiton hallituksesta löytyikin kaksi isää, joilla itsellään oli
kehitysvammainen lapsi. He tunsivat vähemmistön aseman ja toimivat valtavirran
puolella, jolloin muutos tapahtui kuin sormia napsauttamalla. 
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Valmennuksessa

Sukupuoliasetelmat ovat tiukassa. Tuttu tarina on, että seuroissa etsitään isiä
valmentajiksi ja äitejä pyydetään pyörittämään kahvilatoimintaa. Jos seura pyytää
vain miehiä, seuralla on puolet vähemmän ihmisiä, joista etsiä valmentajia. Kysymys
kannattaa kohdentaa yleisemmin, kuten kysymällä kaikilta, että löytyykö teistä
kiinnostuneita.  

Toimiessani koripalloseuran puheenjohtajana yritimme löytää tyttöjen joukkueille
äitejä valmentajiksi ja toimitsijoiksi. Heitä löytyikin ihan hyvin. Valmentajiksi lähti
entisiä pelaajia, liikunnanopettajia ja erityisopettajia. Koripallo on yksi esimerkki
lajeista, joissa on aiempaa enemmän naisia valmentajina. Valmentajan polku on
myös naisille, se pitää tehdä näkyväksi.

Tarvitaan myös sekajoukkueita, jotta naisille luotaisiin tasavertaiset mahdollisuudet
urheilla. Naisleijona Sini Karjalainen, joka oli voittamassa olympiapronssia Pekingissä
2022, on kotoisin Posiolta. Siellä ei monikaan tyttö pelannut jääkiekkoa, joten Sini
pelasi poikien kanssa. Poikani Joonan jääkiekkojoukkueessa pelaa ainakin kolme
tyttöä. Ehkä toimintakulttuuri pikkuhiljaa muuttuu.

Mediassa
 

Urheilutoimittajilla on valta päättää, mistä kirjoittaa ja millä näkökulmalla – eli miltä
urheiluelämä näyttäytyy. ‘Naisurheilusta’ on tehty melkein oma laji. Kun kirjoitetaan
erikseen urheilusta ja ‘naisurheilusta’, tehdään kuilu jääkiekon ja naisjääkiekon,
jalkapallon ja naisjalkapallon välille. Voisiko lähtökohtaisesti olla vain yksi laji. 

 
Urheilujournalismin kenttään on pesiytynyt kuilun rakennus naisten ja miesten
välille. Siitä seuraa helposti väheksyvä asenne, joka ilmenee esimerkiksi sanomalla,
että ’helppo sieltä on pronssi ottaa, eihän maailmalla ole pelaajia’. Väheksyminen
alkaa ennen kuin urheilutoimittaja päättää mitä kirjoittaa. Oma mielipide on ihan ok,
mutta se ei saa häiritä ammattilaisen työtä.

 
On tosi hyviä urheilutoimittajia, jotka omalla toiminnallaan haluavat kertoa, että
miehet ja naiset ovat heille samanarvoisia urheilun kentällä. Jokainen juttuaihe on
aina valinta. Jos aiheena on yleisurheilu, kenet urheilutoimittaja valitsee
haastateltavaksi? Helposti valitaan miesurheilija ja naisesta tehdä kainalojuttu.
Harvemmin toisin päin. 
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Valtakunnalliseen mediaan ei voi suoraan vaikuttaa, mutta urheilujärjestö voi
vaikuttaa omaan viestintäänsä:

   Kun järjestetään mikä tahansa seminaari tai
kuulemistilaisuus, jossa on enemmän kuin yksi puhuja, ei
saa tehdä all male -paneelia tai all female. Täytyy pystyä
parempaan ja tehdä ohjelmia, joissa puhujina on sekä
miehiä että naisia, kaikkia sukupuolia. 

    Jokainen lajiliitto voi vaikuttaa siihen, miten se kertoo
omasta toiminnastaan. Kerrotaan itse yhtä paljon miehistä
ja naisista. Se on yksi konkreettinen tapa tuoda esiin, että
toiminnassa on eri sukupuolia. 

    Jos seura haluaa tyttöjä mukaan, niin on paras laittaa
myös mainoksiin urheilevien tyttöjen valokuvia, ei vain
poikien. Kun myydään seuratuotteita, niin se pipo voi olla
tytön päässä ja reppu pojan selässä. Näytetään, että
meidän seurassa on sekä tyttöjä että poikia. Jos seura
sanoo syyksi, että ei ole yhtään kuvaa tytöistä, niin olisi
syytä ottaa tyttöjen kuvia. 

Paralympiakomitea lupasi vuoden 2021 Tehdään enemmän, tehdään paremmin -
seminaarissa tehdä sukupuolten tasa-arvoa näkyväksi ja että Paralympiakomitean
kaikessa viestinnässä huomioidaan sukupuolten tasapuolinen edustus akselilla 50
prosenttia ja 50 prosenttia. 

Tasa-arvolupaus on toteutunut! Viestinnässä Lauri Jaakkola ja Leena Kummu ja
Jasmin Koskinen ovat pitäneet tästä huolen. He etsivät jutun aiheet niin, että on sekä
miehiä ja naisia. Se ei edes ole ollut vaikeaa, kun valintoja tehdään määrätietoisesti.
Ensin tavoitteeseen pitää kiinnittää huomiota ja sen jälkeen valintojen tulee olla
helppoja, osa normaalia toimintaa. Välillä tehdään juttua esimerkiksi miesten
pyörätuolirugbystä ja sopivassa vaiheessa naisten maalipallosta. Meillä on listaus
lähtevistä viesteistä ja tiedotteista, joten niistä voi laskea, että kokonaisuutena
tavoitteessa ollaan.

Miten paremmin – Riikka Juntunen

 
 

Mitä sanot siihen, että naisen euro on urheilussa helposti 3 senttiä?

Resursseissa



 

Miesjoukkueiden pelaajilla on merkittävästi korkeammat palkat kuin naisilla,
uskaltaisin väittää. Yksilölajeissa joistakin urheilijanaisista itsestään on tullut
brändejä, mikä voi muuttaa tilannetta. Raha, muut resurssit ja medianäkyvyys
kulkevat usein rinnakkain. Näen, että sukupuolesta riippumatta paraurheilussa
olympiaurheilijan euro on paraurheilijan kolme senttiä. 

Liikuntatilat voivat estää harrastamisen. Monissa uimahalleissa on miesten ja naisten
pukuhuone ja se ”inva-pukuhuone”. Välillä invahuone laitetaan naisten
pukuhuoneeseen, jonne on sijoitettu myös vauvan hoitopöytä. Ajatellaan, että äidit
hoitavat. Tällöin vinoutuneesti ajatellaan, että isät eivät tule lastensa kanssa uimaan,
ja että kaikki vammaiset henkilöt voivat mennä samaan pukuhuoneeseen – eihän se
niin toimi. Moni muukin käyttäjäryhmä tarvitsee esteetöntä, hyvin suunniteltua ja
neutraalia ryhmäpukuhuonetta, koska ei voi olla toisten kanssa samassa
suihkutilassa uskonnollisista syistä tai ei halua sitä esimerkiksi rintasyövän jälkeen. 

Liikuntapaikat pitäisi suunnitella niin, että siellä on mahdollista käyttää
pukuhuonetta, jossa sinua ei määritellä mieheksi tai naiseksi. Näitä näkökulmia pitää
sisällyttää eri asiantuntijoiden koulutuksiin ja myös tilaajan ottaa huomioon.
Rakennustietosäätiöltä löytyy oppaita ja tietopalvelua. Olennaista on osallistaa
käyttäjäryhmiä suunnitteluun. Valintoja tehdessä pitää tiedostaa oma asema ja että
päätöksillä on seurauksia. Jokainen päätöksentekijä on joko oven avaaja tai oven
sulkija.

Vinkit
 

Tuoreiden tilastojen mukaan Suomessa urheilujärjestön johdossa vain joka 3. on
nainen ja puheenjohtajista vain 14 prosenttia: muutosta lajiliitoissa ei ole
tapahtunut vuosiin. Mitä tästä sanoisit urheilujohtajakollegallesi?

Hallitusvalintoja valmistelevassa ehdollepanotoimikunnassa pitää olla miehiä ja
naisia. Toimikunnan työtä ohjaavissa säännöissä on yhden kohdan oltava, että
löydetään naisia ehdokkaiksi. Näin ne, jotka valitsevat, pääsevät valitsemaan
miehistä ja naisista. 

Mitkä tekijät ovat edistäneet omaa urakehitystäsi ja tietä vaikuttajaksi?

Keskeisesti se, että sukupuoleni ei ole muodostunut esteeksi. Kun minut valittiin
edelliseen johtotehtävään Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n
toiminnanjohtajaksi, osaaminen oli ykkösasia. Kun esihenkilökokemustani punnittiin,
ymmärrettiin että olin toiminut kymmenen vuotta valmentajana. Joukkueen
johtaminen on verrattavissa ihmisten johtamiseen työyhteisössä.
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Olen saanut pienestä pitäen vastuuta ja päässyt kokeilemaan johtajuutta
turvallisessa ympäristössä. Aloin valmentaa nuorena ja alle kaksikymppisenä olin
käynyt Partion johtamisen polun. Minulla oli varhain vahva käsitys siitä, minkälainen
johtaja en ainakaan ole, että huutaisin ja löisin nyrkkiä pöytään. Olen pitkäjänteinen,
perusteleva enkä päästä ihmisiä helpolla vaan haastan osallistumaan ratkaisuihin. 

Olen iloinen siitä, että minulla on nykyisin myös naisia kollegoina. Meillä on vähän
yhteisiä tapaamisia, joten otin ilolla vastaan, kun Olympiakomitea organisoi
johtamisen koulutusta. Yhdessä oppimiselle on tilausta. 

Vinkkini on, että jos sinulla on mahdollisuus olla mentorina nuorelle uraansa
aloittelevalle naiselle, niin etsi siihen aikaa. 

Paraurheilijanaisten tarinoita

Alppihiihtäjä Nette Kiviranta oli juuri saavuttanut nuorten SM-mitalin, kun hän
joutui liikenneonnettomuuteen ja sai alaraajoja halvaannuttavan
selkäydinvamman vuonna 2018. Vaikka Neten laji on vaihtunut alppihiihdosta
para-alppihiihtoon, kaveriporukka on pysynyt samana.

Pöytätennispelaaja Aino Tapolalla on ollut haasteita etenkin korona-aikaan näyttää
omaa urheilullista tasoaan, koska hänellä ei ole vastapelaajia samalla tasolla ja
kisoja on ollut vähän. Aino ei edes ollut niiden urheilijoiden joukossa, jotka saivat
ministeriöltä urheilija-apurahaa, kun hän pelasi paikan Tokion paralympialaisiin.
Aino näytti, että hän on sittenkin aika kova, hän ei vain ole aiemmin päässyt
näyttämään osaamistaan. 

Pyörätuolikoripalloilija Mina Mojtahedi haki aikoinaan urheilussa näytön paikkoja
pelaamalla huipputasolla seurajoukkueiden kansainvälisissä turnauksissa. Miehillä
näyttöjen paikkoja oli enemmän, koska pelaajia on enemmän. Nämä kaikki
vaikuttavat urheilijan resursseihin. Mina väitteli tohtoriksi Illinoisin yliopistosta ja
toimii nykyisin ulkoministeriössä kehityspolitiikan asiantuntijana. Hän on ollut myös
Paralympiakomitean puheenjohtaja.

Näkövammainen judoka Päivi Tolppanen on edustanut Suomea useissa
paralympialaisissa judossa ja maalipallossa. Päivi kisasi vammattomien kanssa ja
toimi omassa judoseurassaan valmentajana. Hän on toiminut fysioterapiayrittäjänä
Hyvinkäällä.
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Joitakin paraurheilun kasvutarinoita Riikka Juntuselta

 
 

Judo on vanha ja perinteinen laji, jota ei helposti mielletä vammaisurheilulajiksi.
Suomessa lajin parissa toiminut Reino Fagerlund päätti, että kehitysvammaiset
kuuluvat lajin pariin. Fagu otti mukaansa Marita Kokkosen ja 1980-luvulta lähtien
kehitysvammaiset ovat olleet mukana toiminnassa – ihan kuten kaikki muutkin
judokat. Judossa on tärkeämpää, että sinulla on samankokoinen ja painoinen
treenikaveri eikä niinkään sukupuoli. Kehitysvammaisten Special Olympics -kisojen
lisäksi judo on myös paralympialaji. Paralympialaisissa kilpailevat vain
näkövammaiset judokat. Näkövammaisten judon säännöt poikkeavat merkittävästi
ainoastaan ottelun aloituksen osalta. Kun olympiajudossa ottelijat etsivät alussa
otetta vastustajasta, näkövammaiset urheilijat aloittavat ottelun valmiiksi niin, että
molemmat ottelijat pitävät vastustajan puvusta kiinni. Kun Jani Kallunki aloitti
judouransa ja tähtäsi määrätietoisesti menestykseen paralympialaisissa, Suomen
Judoliitto muutti kilpailusääntöjä niin, että jos toinen ottelija on näkövammainen,
kilpaillaan paralympialaisten säännöillä. Näin mahdollistetaan kovatasoiset kilpailut
myös paralympiaurheilijoille.

 
Voimistelussa on tullut lukuisiin voimisteluseuroihin rytmisen voimistelun Special
Olympics -ryhmiä. Monelle vammaiselle tai erityistä tukea tarvitsevalle voimistelu on
ollut unelma ja vihdoinkin se mahdollisuus on tullut. Ryhmissä urheilevat
voimistelijat markkinoivat lajia toisilleen. Tämä on upea mahdollisuus tytöille, mutta
mukana on myös nelikymppisiä naisia. Kynnyksen madaltaminen on helpottanut
myös aikuisten mukaantuloa. Tämänkaltainen tarjonta on ollut jo taitoluistelussa
pitempään. 

 
Unified koris on hieno esimerkki siitä, miten muutosta voi tapahtua valtavirrassa.
Kun toiminta alkoi Suomessa, Koripalloliiton hallituksesta löytyikin kaksi isää, joilla
itsellään oli kehitysvammainen lapsi. He tunsivat vähemmistön aseman ja toimivat
valtavirran puolella, jolloin muutos tapahtui kuin sormia napsauttamalla.
Kehitysvammaiset tai muuta erityistä tukea tarvitsevat urheilijat ja vammattomat
partneripelaajat pelaavat samoissa joukkueissa.

 
Lumilautailijoilla ei tunnu olevan minkäänlaista ongelmaa yhdenvertaisuuden
asioissa. Lajikulttuuri on syntynyt aikaan, jolloin erilaisuus on rikkaus. Lajissa
halutaan, että vammautunutta ei potkita pellolle, vaan mahdollistetaan lajiin tulo. 

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA
Kuva saatu haastatellulta
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”Naisten osuus ja yleensäkin monimuotoisuuden kasvattaminen päätöksenteossa,
kyky käydä vaikeita keskusteluja ja arvoilla johtaminen luonnehtivat aikamme
hyvää johtamista urheilujärjestöissä”, sanoo Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun
johtamisen laitoksen työelämäprofessori ja Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja
Sami Itani.

Sami Itani – Miten paremmin
sukupuolten tasa-arvoa

urheilussa? 

Jos Sami Itani päätyisi tekemään vain
noin viiden vuoden projektia
urheilujohdon huipulla – kuten nykyään
uralla on tapana tehdä projekteja – hän
jättäisi oppeja modernista johtamisesta:
Johtaja kykenee vaikeisiin
keskusteluihin yhteisönsä kanssa ja
julkisuudessa ja sietää kritiikkiä.
Päätöksentekoryhmässä on naisia.
Päättäjäjoukko on muutenkin
monimuotoinen ja arvokeskustelu on
ytimessä. Arvojohtamiseen kuuluu
filosofinen keskustelu ja sen määrittely,
mihin kehykseen nykyinen ja haluttu
toiminta ripustetaan.

Mikä sitten luonnehtii hyvää johtajaa tässä ajassa?
 

"Tuon ensimmäisenä esiin monimuotoisuuden. Monimuotoisuus ei viittaa
pelkästään sukupuoliin vaan myös sukupolviin ja erilaisiin sosiaalisiin taustoihin.
Oletamme, että elämme meritokratiassa eli yhteiskunnallisessa valtajärjestelmässä,
jossa pätevimmät tyypit pääsevät ja heidät pitää päästä päättämään asioista.
Pätevyyden määrittely on kuitenkin subjektiivista. On tutkimuksia siitä, että niin
sanottu absoluuttisen pätevyyden päätöksentekoryhmä ei tuota niin hyviä
päätöksiä kuin monimuotoinen."



 

"Urheiluunkin pitäisi saada rohkeutta siihen, että päätöksentekijöitä olisi erilaisista
taustoista. Tämä on tähdellistä niille organisaatioille, jotka palvelevat suoraan
kuluttajia. Kuluttajat ovat tänä päivänä niin monimuotoisia. On aina parempi, jos
organisaatiossa on mahdollisimman paljon asiakkaan näköisiä päätöksentekijöitä.
Ihmiset eri taustoista eivät itsessään tee päätöksenteosta onnistunutta, pitää myös
johtaa. Ei riitä, että hallituksessa on naisia, jos he eivät tule kuulluksi tai heitä ei
kuunnella tai jotta kuunneltaisiin, heidän pitää käyttäytyä maskuliinisesti.
Toimintakulttuurin pitäisi sallia hyvin erilaisia mielipiteitä ja eri taustoista nousevaa
keskustelua. Toimintaa pitää johtaa sallivasti."

"Tutkimuksissa ei ole pystytty tunnistamaan mitään sellaista yksittäistä
sosioekonomista faktoria, joka ennustaisi hyvää johtamista ja tekisi johtajasta hyvän
eri toimialoilla ja kulttuureissa. Ainoa kompetenssi, joka nousee esiin ajasta ja
paikasta riippumatta on johtajan kyky käydä vaikeita keskusteluja. Tällöin johtajan
pitää pystyä tekemään itsensä haavoittuvaksi, mikä on ehkä jossain määrin
sukupolvikysymys. Nykyiset työelämään tulevat nuoret eivät mitenkään pysty
arvostamaan johtajaa, joka on niin sanotusti täydellinen, pitää olla myös
haavoittuvainen ja nöyrä."

Itani on urallaan pörssiyhtiön toimitusjohtajana, yliopistossa, kilpaurheilijana ja
urheilun luottamusjohtajana nähnyt monenlaista johtajuutta. Hänen väitöskirjansa
käsitteli henkilöstöjohtamisen kehitystä monikansallisissa yrityksissä.

"Olen päässyt näkemään hyviä ja huonoja johtajia. Hyvää johtajaa luonnehtii
jonkinlainen poikkeuksellinen älykkyys ja tiedollinen kapasiteetti. Älykkyyttä on
tietenkin monenlaista. Jollain älykkyyden määritelmällä olet tosi hyvä, kun sinulla on
esimerkiksi kulttuurillista pelisilmää. Älyn lisäksi pitää olla henkilökohtaista
vastuunkantoa, joka yhdistyy työmoraaliin. Tietynlainen karisma on myös tärkeää.
Karisma on sidoksissa kulttuuriin. Kaikki nämä ominaisuudet ovat kuitenkin
merkityksettömiä, jos niitä ei puno yhteen sisäinen hyväntahtoisuus.
Hyväntahtoisuus on subjektiivista, mutta sen pystyy aistimaan toisesta aika nopeasti.
Hyväntahtoisuus punoo älykkyyden, työmoraalin ja karisman turvallisesti yhteen."

"Toiminnanjohtajan tai toimitusjohtajan tavoiteasetannassa pitää ehdottomasti olla
pohdinta ’missä olemme 5–10 vuoden päästä’ eikä ainoastaan tulevan vuoden
budjetti ja jäsenmäärä tai mitalit. Suuntaa antavaa linjaa täytyy pysähtyä pohtimaan.
Tähän täytyy olla esihenkilöiden ja esihenkilöstön toimeksianto, jolloin tekijälle tulee
tunne, että OK, minulla on lupa miettiä näitä asioita eikä ainoastaan päivän polttavia
ongelmia. Urheiluliitossa tällainen pohdinta on toimitusjohtajan tavoiteasetannassa."
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Mikä luonnehtii tätä aikaa, jota elämme?

"Työelämässä elämme äärimmäisen suorituskeskeistä ja menestymisen hypetyksen
aikaa. Me aikuiset laitamme lapset ja nuoret kuin työelämän odotushuoneeseen, joka
on suorituskeskeinen, vaativa ja aikuiskeskeinen. Lasten pitäisi kasvaa siinä jo
yläasteella, lukiossa ja varsinkin yliopistossa. Kilpailuyhteiskunta sopii toisille mutta ei
kaikille – eikä tarvitsekaan, mutta vaihtoehtoja ei välttämättä ole. Elämme
dogmaattista, yhden totuuden ja normin aikaa."

"Minuuden määritelmä on suorituskeskeinen. Pärjäätkö vai et määrittää enemmän
kuin kenties koskaan aikaisemmin yhteiskunnallisen aseman ja oikeuden olla
olemassa. Meillä on paljon materialistista hyvinvointia ja mahdollisuuksia –  ehkä jopa
liikaa, ja se voi ahdistaa. Henkilöminä ja suoritusminä ovat sulautuneet toisiinsa.
Suoritusminä kaappaa vuorokauden tunneista paljon suuremman osan kuin
henkilöminä, mikä aiheuttaa ahdistusta ja tiedostamatonta pahoinvointia.
Yhteiskunnassa suorituskeskeisyys on mennyt pitkälle ja kyllästää koko yhteiskunnan
aina koulutukseen, terveyteen, ulkonäköön, sosiaalisiin suhteisiin, parisuhteeseen ja
perheyksiköihin asti. Se kilpailuttaa meitä tiedostamattomastikin ja  vaihdamme
itseämme parempaan statukseen ja subjektiivisesti parempaan asemaan. Tästä tuli
vähän kyyninen ajankuva, mutta näin minä koen."

"Tunteita, haavoittuvaisuutta, herkkyyttä ei sallita samalla tavalla työyhteyksissä,
koska ne ovat aina häiriö ja potentiaalinen riski päätöksenteolle ja suorittamiselle.
Tunteet itsesensuroidaan. Tulemme tiukassa tunnespektrissä työelämään, mikä ei
ole ainakaan kaikille ole inhimillisesti luova ja hyvinvointia tuova tila. Sitten tullaan
kotiin ja itketään, kun saadaan ovi kiinni. Tämä liittyy johtamiseen. Jos johtajisto
pystyy luomaan aidon tilan, jossa työntekijä saa myös epäonnistua, näyttää
tunteitaan, olla herkkä ja vähän surkeakin nimenomaan ihmisenä – sellaisessa
yhteisössä ihmiset voisivat paremmin."

Sami Itani – tarvitseeko johtajan olla kymmenottelija
ja mitä lajeja pitää osata? Mitä Olympiakomitean kriisi
peilaa näkyviin vallitsevasta urheilukulttuurista?
Miten paremmin sukupuolten tasa-arvoa urheilussa?

Päätöksenteossa
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Olympiakomitean kriisi on tuonut esiin kolme keskeistä ilmiötä suomalaisesta
urheilukulttuurista. Ensinnäkin se on tuonut esiin sukupuolittuneen vallankäytön ja
epäasiallisen käyttäytymisen ja että sitä tapahtuu läpi organisaatioiden huipulle asti.
Sitä ei tapahdu koko ajan ja kaikkien toimesta, mutta sen on mahdollista tapahtua
ihan huipulla asti. Urheilujärjestöissä mukana oleville asia ei tule yllätyksenä, mutta
kuplan ulkopuolella se saattaa olla yllätys. Urheiluliike ei ole yhteiskunnassamme
progressiivinen, eteenpäin menevä voima. Moneen muuhun yhteiskunnan osa-
alueeseen nähden tulemme perässä, vaikka kaikki mielikuvat, joita urheilusta
pyrimme rakentamaan, ovat eteenpäin meneviä. Oma toiminta on monessa asiassa
jälkijättöistä. 

Toiseksi näkyviin on noussut hyvän hallinnon kypsymättömyys. Urheilulla on
korostunut tarve olla hyvän hallinnon edelläkävijä. Sitä emme missään nimessä ole.
Se näkyy myös tässä tapauksessa. Urheilulla on paljon tehtävää järjestödemokratian
perussääntöjen ja jokaisen demokraattisesti valitun jäsenen aseman
kunnioittamisessa. Huono hallinto pilaa ennen kaikkea sellaisten toimijoiden
legitimiteettiä, joiden oikeutus olla olemassa on yhteishyvä. Yhteishyvää mitataan
monesti sillä, saadaanko julkista rahaa vai ei ja me urheilussa saamme julkista rahaa.
Yhteishyvä mitataan myös sillä, onko jäsenistö laaja ja onko niillä taloudellisia vai
emotionaalisia intressejä olla mukana. Urheilussa, kansalaisjärjestöissä intressi on
nimenomaan emotionaalinen eikä taloudellinen kuten usein yrityksissä. 

Kolmanneksi on peilautunut näkyviin se, että Olympiakomiteassa, kuten
laajemminkin järjestäytyneessä urheiluliikkeessä, ei uskalleta tai osata johtaa arvoilla.
Ottamatta kantaa yksittäiseen häirintätapaukseen uskalluksen puute näkyi nytkin
korvia huumaavassa hiljaisuudessa. Ei ole uskallusta ja halua puhua ikävistä
kysymyksistä etenkin omaa yhteisöä koskien. Tämä aika on peilannut kirkkaasti esiin
arvojohtamisen kyvyttömyyttä tai haluttomuutta urheilujärjestöissä ja sen tärkeyden
väheksymistä. Tämä on iso ongelma. Miten pystymme sitouttamaan ja johtamaan
tätä monimuotoistunutta yhteiskuntaa ja jäsenistöä, jos emme arvoilla! Emme
mitenkään. Yhteen johtajasukupolveen todentuen tämä saattaa johtaa isompaankin
riskiin järjestäytyneen liikunnan ja urheilun tulevaisuudelle.
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10-ottelija

Johtajan ei missään nimessä tarvitse olla 10-ottelija. Johtajan oma itsereflektio ja
herkkyys mahdollistavat sen, että hän pystyy tuomaan itseään parempia ihmisiä
tiimiin ja joillain osa-alueilla häntä pätevämpiä. Ansiokasta olisi, että johtaja pystyisi
rakentamaan ympärilleen monimuotoisesti pätevän tiimin, jolla myös täydentää
omia heikkouksiaan. 

Olympiakomitea



 

Tässä tulemme roolituksen tärkeyteen, vaikkapa hallituksen ja toimivan johdon tai
hallituksen sisäiseen roolien jakoon. Nämä ovat johtamisen perusasioita, mutta joita
ei vielä urheilujohtamisessa kypsästi tehdä. Iso osa tekemisestä menee hukkaan, jos
roolit eivät ole selkeitä. Hyvää roolijakoa on vaikea toteuttaa, jos johtaja ei ole riittävän
pätevä tai motiivit ovat omaa hyötyä hakevia tai organisaation sisällä ei ole
luottamusta. 

Olympiakomitean kohu oli nykyisen urheilukulttuurin jonkinlainen hetken ravistelu.
Valitettavasti jo tiedämme, että ei tämä tästä mihinkään muutu. Koin, että
muutoksen ikkuna oli auki muutaman viikon ja nyt se on mennyt kiinni. 
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Entisten naisjohtajienkin avoin kirje Olympiakomitealle ja julkisuuteen oli myös
tärkeä. Se meni isosti läpi julkisuudessa ja tosi vahvalla auktoriteetilla ja siihen
viitattiin keskusteluohjelmissa, mutta tässä karnevalisoituneessa huomiotaloudessa,
kun viikko x on ohi, ei kukaan enää palaa. 

 On otettava huomioon että se, miten määrittelemme sukupuolet, on myös
binäärinen, kaksinapainen katsomus. Sekin tulee muuttumaan tulevina
vuosikymmeninä. On hyvä puhua sukupuolista monikossa. Se että miehiä ja naisia
on vaikka 50 ja 50 prosenttia ei ole itseisarvo ja että kaikki menee tasan ja näyttää
hyvältä ulospäin. Hyvään johtajuuteen ja strategiseen pelisilmään kuuluu, että
johtajistossa pyritään tietoisesti mahdollistamaan moninaisuutta. On tärkeä
rakentaa sinne haluaville ihmisille erilaisia talenttiohjelmia ja seuraajasuunnittelua.
Monissa globaaleissakin yrityksissä on jo huomattu, että monimuotoisuuden
edistäminen ei ole PR-kampanja, vaan monimuotoisella johtamisella tehdään
parempia päätöksiä ja yrityksissä on tehty rakenteellisia päätöksiä, jotka pakottavat
seuraajapolulle monimuotoisuutta.

Sukupuolten tasa-arvo

Tiedostamattomat ennakkoluulot vaikuttavat vahvasti urheilussa. Jos meillä on
vaikka seitsemän miehen ja yhden naisen johtoryhmä, ne seitsemän miestä eivät
todennäköisesti ajattele syrjivänsä naisia, ei missään tapauksessa. He varmaan
haluavat myös kannustaa naisia urallaan, mutta tiedostamattomat ennakkoluulot
ohjaavat siihen, että se mystinen ”faktor x” suosii miehiä ja vaikuttaa siihen, mikä
tekee tästä johtajakandidaatista ikään kuin paremman kuin toisen. Jos suljemme
silmämme ja ajattelemme, minkälainen on hyvä johtaja urheilujärjestölle tai keitä
luetellaan spontaanisti ehdolle, niin aika harvalle tulee ensimmäisenä mieleen
naissukupuoli tai hyvin feminiininen mies. Päätöksenteon hegemonia on urheilussa
miehinen. Siitä pitäisi päästä eroon ja se on ennen kaikkea kulttuurillinen ja
asennekysymys. Polku on kivinen – tarvitsemme esimerkeiksi vahvoja ja menestyviä
urheilun naisjohtajia.



 

On ehkä huonokin asia, että olen itse johtajana aika mustavalkoinen ja ehdoton
nimenomaan arvo- ja periaatekysymyksissä. En sano, että minun arvoni tai
periaatteeni ovat sen parempia kuin muilla, mutta minun on helppo nojautua ja
sitoutua Urheiluliiton yhteisön yhdessä määrittelemiin arvoihin ja periaatteisiin.
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat ”rohkeasti uudistaen”, ”avoimesti toimien” ja
”yhdessä onnistuen”. Nämä ovat jäsenistön määrittelemät arvot – eivätkä ole
peräisin Levin mökiltä tai hallituksen pöydältä. Omat kulmani ovat pyöristyneet ja
olen oppinut kantapään kautta, että muutokset urheilussa eivät ole yksinkertaisia ja
vaativat aikaa.

Urheiluliitossa olemme aika selkeästi roolittaneet vaikkapa toimitusjohtajan ja
puheenjohtajan viestinnälliset ja sidosryhmälliset velvoitteet. 
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Urheiluliitto

Puheenjohtaja hoitaa ulkopolitiikkaa ja toimitusjohtaja Harri Aalto sisäpolitiikkaa – ja
emme mene toistemme tonteille ainakaan lupaa kysymättä. Urheilujärjestön on
tärkeä tavoittaa ulkoisia sidosryhmiä ja uusia yleisöjä. Toivottavasti herätämme
liittona positiivisia mielikuvia ja tulemme tietoisuuteen yleisölle, joka ei vielä ole
”omassa taskussa”. Sitä pystytään tekemään konkreettisilla arvoihin liittyvillä teoilla ja
esiintymisillä. Jos tämä ei miellytä ”omassa taskussa” olevaa yleisöä, niin se kritiikki
henkilöityy minuun ja hyöty menee Urheiluliitto ry:lle.

Olen yrittänyt tuoda sitä vastuunkantoa, että minä kestän henkilökohtaista kritiikkiä,
jos koen, että se on yhteiseksi hyväksi pitkässä juoksussa. Tässä varmaan auttaa se,
että en pyri johonkin seuraavalle tasolle. Asiat tapahtuvat, jos ovat tapahtuakseen.
Tämä pesti on päämäärä itsessään. Olen tosi nöyrä ja kiitollinen, että olen päässyt
näillä kilometreillä ja tällä osaamisellani Urheiluliiton puheenjohtajaksi. Se on tosi
arvokas instituutio itsessään ja päämäärä. En tavoittele kansainvälisen liiton tai
Olympiakomitean puheenjohtajuutta tai poliitikon uraa. Voi olla
sukupolvikysymyskin tässä ajassa, että elämässä on projekteja: teet viisi vuotta
täysillä jotain ja sitten hyödynnät opittuja taitoja ihan joissain erilaisessa asiassa
seuraavat viisi vuotta.

Urheiluliiton hallinnossa ei näy se, että yleisurheiluseurojen jäsenistä yli kaksi
kolmasosaa on naisia. Liittovaltuustossa naisten osuus on ollut noin 15 prosenttia
vielä noin viisi vuotta sitten, vaikka jäsenistä ja vapaaehtoisista noin 70 prosenttia on
naisia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on ollut piirissä vuosikymmeniä kolme
miestä liittovaltuutettuna ja kolme naista varajäseninä ja sitten sanotaan, että ei ole
päteviä naisia. Kyllä on, mutta he vain ovat koko ajan siellä odotushuoneessa.



 

Vaikka urheilijoiden osallistaminen päätöksentekoon tai naisjohtajien lisääminen
päätöksenteossa, ovat olleet Urheiluliitossa vilpittömiä tavoitteita jo viimeiset 20
vuotta, mutta kun käytännössä ei ole tapahtunut mitään, silloin täytyy tehdä
rakenteellisia muutoksia, uudistuksia ja muuttaa sääntöjä, perustaa urheilijoiden
oma ay-liike ja tehdä jotain toisin eikä pelkästään puhua. Urheiluliiton
liittovaltuusto päätti vuonna 2019 sukupuolikiintiöiden ottamisesta käyttöön
yhdistyksen liittovaltuustoon, hallitukseen sekä valtuustoon ja hallituksen johtoon.
Naisten suhteellinen määrä tulee joka kevät kasvamaan hallituksessa. 

Piirillä on liittovaltuustossa yksi (1), kaksi (2) tai kolme (3) paikkaa. Jos piirillä on kaksi
paikkaa, pitää nykyisin joukossa olla sekä mies että nainen. Jos piirillä on kolme
paikkaa, pitää paikkajaon olla suhteessa kaksi kolmasosaa ja yksi kolmasosa.
Nykyisen rakenteen vuoksi jako ei voi olla 50 – 50, mutta säännöt ohjaavat, että
suhdeluku on enintään 40 – 60. Uskon ja toivon, että kymmenen vuoden päästä
voimme unohtaa tuon säännön, kun huomaamme, että hyvä johtaminen ei ole
sukupuolesta kiinni ja meillä on naisia enemmän päätöksentekijöinä. 
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Urheiluliiton hallituksen kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä kolme (3) on naisia.
Varapuheenjohtaja on Riikka Pakarinen. Olen jo ilmoittanut, että en hae
kolmannelle puheenjohtajuuskaudella. Tiedän että meillä on tosi päteviä naisia sekä
yleisurheilun yhteisössä että yhteiskunnassa laajemminkin, joilla olisi meille
annettavaa. Toivon, että seuraava puheenjohtaja tulee olemaan nainen monestakin
eri syystä.

Urheiluliitto ei ole vielä maalissa, meillä on miehinen toimintakulttuuri edelleen
kentällä ja organisaatiossa, vaikka se paranee koko ajan. Monet kohtaamiseen
liittyvät asiat vaikuttavat tasa-arvoon käytännössä ja siihen, miten monimuotoinen
päätöksentekoryhmä toimii. Hallituksen kokouksessa en esimerkiksi koskaan aloita
keskustelua omalla mielipiteellä, vaan käymme ensin koko porukan läpi ja sen
jälkeen kerron mielipiteen, jos minulla se on. Olen kuullut, että urheilujärjestöjen
hallituksessa aika usein puheenjohtaja kertoo, miten asiat ovat ja muut nyökkäävät
perään. Monimuotoisuudella ei ole mitään väliä, jos toimintakulttuuri on
autoritäärinen. En ikinä istu pöydän päädyssä, minusta se on jotenkin kiusallista.
Koen, että kohtaamisen tasa-arvoa pitää tietoisesti miettiä ja edistää. Usein
pohdinnoissa jää taka-alalle se, miten kukin yksilönä ja varsinkin johtajana kohtaa
toisen ihmisen riippumatta hänen sosiaalisesta statuksestaan. Siihen valitettavasti
vaikuttaa myös sukupuoli varsinkin johtamisen kysymyksissä. En itse koe, että
kohtaisin miehiä tai naisia eri tavalla. Sukupuoleen katsomatta pystyisin sanomaan
samaa tekstiä kenelle tahansa. Ehkä olen vähän tylsä joidenkin ukkeleiden mielestä.



 

Urheilujärjestöjen strategiatyössä pitää olla mukana sukupuolen ja
monimuotoisuuden näkökulma. Hienot sanat eivät auta mitään, ellei ole mitattavia
tavoitteita. Tavoitteita pitää mitata ja raportoida hallitukselle asti. Tavallaan
huvittavaa on se, että huippu-urheilussa on itsestään selvää ja jo valmentajien
genomeissa se, että jos huomataan, että emme pääse johonkin tavoitteeseen ja
tekeminen ei toimi, niin muutamme toimintaa. Mutta urheiluhallinnossa näyttää
siltä, että jos emme johonkin pääse, niin taputetaan vain olalle ja sanotaan, että
tehdään seuraavat neljä vuotta paremmin. Emme välttämättä uskalla
muutosjohtaa. 

Läpinäkyvyyden rooli on tärkeä. Koen, että mitä enemmän on läpinäkyvyyttä, sitä
vaikeampi on kuplautuen tehdä päätöksiä. Esimerkiksi ensimmäisestä Urheiluliiton
hallituksen kokouksesta lähtien hallituksen pöytäkirjat ovat kenelle tahansa julkisia
ja toimivan johtoryhmän pöytäkirjat henkilöstölle. Läpinäkyvyyden toimet lisäävät
luotettavuutta, että ei vain yksi henkilö päätä, miten asiat tapahtuvat.

Johtajiston alttius kriittiseen julkiseen keskusteluun on todella tärkeätä. Silloin tulee
myös mahdolliseksi sanoa, että Itani, sinä olet tosi tekopyhä, kun puhut tuolla
tavoin, katso, miten teillä on tämä asia – sekin on tärkeätä.
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Suosituksia

Vaikka minulla on kilpaurheilijan tausta, koen että seuratoiminta ja valmennuksen
näkökulmat eivät ole vahvuuksiani. Onneksi organisaatiostamme löytyy ihmisiä,
jotka ovat minua paljon pätevämpiä, ja kuuntelen heitä. Roolijakojemme mukaan
valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni kommentoi poikkeuksetta
urheilijoihin liittyviä yksittäisiä kysymyksiä ja tietää, että Itani ei tästä ”lauo” mitään. 

Valmennuksessa yleisesti näkyy ehkä laajemmin se kulttuurillinen ongelma, että
määritämme miesten urheilun keskimäärin kiinnostavammaksi tai tärkeämmäksi
kuin naisten urheilun. Miellämme valmentajan auktoriteetiksi ja auktoriteettiin
yhdistetään todennäköisemmin miehinen sukupuoli. 

Valmennuksessa 



 
Olen Suomi-fani, suomen kieli, kulttuuri, yhteiskunta ja luonto ovat rakkaampia
kuin mikään muu maailmassa, näen ainutlaatuisuuden, mutta huolena on
kuitenkin ihmiskuvan mekanisoituminen. Urheilussa etenkin ihmiskuva on
mekaaninen. Urheilijaa valmennetaan biomekaniikan painotuksilla ja
suhtaudumme urheilijoihinkin aika suppeasti, koneina. Valmennuskulttuurimme
on rakentunut 60 – 70-luvuilta asti. Ei tarvitse mennä kauaksi, kuten Benelux-
maihin tai Yhdysvaltoihin, niin valmennuskulttuuri on erilainen. 

Valmennusorganisaatiossamme sukupuolten tasa-arvon jakauma ei vielä ole terve
eikä tuota parhaita tuloksia. Tunnistan, että emme Urheiluliitossa ole tehneet
valmennuksessa konkreettisia sukupuoleen liittyviä ohjelmia, mutta meidän pitäisi
tehdä. Tällaisia voisivat olla erilaiset valmentamisen talenttiryhmät ja ohjelmat,
joihin valittaisiin lahjakkaita valmentajia potentiaalin perusteella ei vain reaalisten
näyttöjen. Monesti naisvalmentajilla ei ole realisoituneita näyttöjä, koska heille ei
ole ollut samanlaisia mahdollisuuksia tehdä tuloksia, mutta heillä on potentiaalia
paljon. Urheiluliitossa on vastaavia ohjelmia kansainväliseen vaikuttamiseen ja
naisjohtamiseen, mutta valmentaville naisille ei ole. 

Mikään organisaatio ei pärjää, jos siellä ei ole mahdollisuuksia ”madonreiälle”. Olen
itse ollut onnekas, että pääsin melkein kesätöistä ison yrityksen johtajaksi. Tämä ei
johtunut siitä, että tunsin toimialan tai että minulla oli paljon kokemusta
prosesseista tai johtamisen toimintatavoista. Siellä arvostettiin sitä potentiaalia,
että kyseenalaistin vanhat tavat toimia ja koitin parhaani mukaan luoda jotain
uutta tilalle. Sama pätee valmennukseen ilman muuta. Stereotypisoimatta sen
enempää koen, että kulttuurissamme vallitseva mekanistinen ja biomekanistinen
urheilijakuva korostaa sitä, että miesten valmennusta arvostetaan enemmän.
Mutta jos mietimme huippuvalmentajia, niin siellä alkaa yhä enemmän olla päteviä
naisia idoleina ja esimerkkeinä – ja heitä pitäisi pystyä nostamaan julkiseen
keskusteluun.
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Liike-elämän puolella ollaan rohkeampia heittäytymään epämukavuusalueelle.
Rekrytoinnissakin käytetään yhä enemmän ulkoisia arviointipaneeleja estämään
tiedostamattomien ennakkoluulojen ja vääristymien vaikutuksia rekrytointeihin.
Rekrytoiva esimies ulkoistaa päätöksen monimuotoiselle paneelille, joka kertoo
ilman samoja vääristymiä, että tämä kandidaatti on paras, ota hänet. 

Ongelmana on, että urheilujärjestöjen hallitusten agendalla on monesti lähinnä
operatiivisia ongelmia. Organisaatio ei koskaan uudistu, jos mikään taho – ja
tyypillisesti hallitus ja toiminnanjohtaja – eivät pohdi ensi sijassa sitä, mihin
olemme menossa ja miten suhtaudumme yhteiskuntaan nyt ja 5 – 10 vuoden
päässä. On myös johdon valinta, että emme käsittele koko ajan operatiivisia
ongelmia. Ehkä kaikki organisaatiot eivät uskalla tehdä tätä valintaa. 



 

Yle ja Hufvudstadsbladet ovat kaksi mediaesimerkkiä, jotka ovat tehneet tietoisen
strategisen päätöksen tuoda urheilusivuillaan enemmän esiin naisten tarinoita. 

Urheilujohtamisen perisynti on, että ei haluta olla muualla kuin urheilusivuilla.
Miljoonan ihmisen kansanliikkeen kuuluu olla nimenomaan muualla kuin
urheilusivuilla. Emmehän edes pääse edes mediaan, jos organisaatioiden kasvot
eivät ole itse alttiita kritiikille.

Urheilutulosten ei ylipäätäänkään pitäisi olla urheilu-uutisoinnin keskiössä, se on
aika väheksyvää urheiluliikettä kohtaan. Meidän pitäisi yhä enemmän keskittyä
tarinoihin. Jos fokus on tarinassa, jutun näkökulmasta ei enää ole merkitystä,
heitätkö keihästä 60 vai 80 metriä. 

Pitää tehdä tietoisia valintoja. Voi olla, että linjan muutos syö hetken aikaa
kaupallisen median katetta ja vähentää katsojalukuja – mutta pitkässä juoksussa
mentäessä kvartaalista kymmeneen vuoteen, muutos tuo varmasti uusia yleisöjä.
Meillä Suomessa on onneksi ihan hyviäkin medioita.

Ei voi kuvitella vaikeampaa tehtävää kuin ison urheilujärjestön toimitusjohtajan pesti
– odotukset ovat joka suunnasta äärimmäisiä ja jopa kohtuuttomia ja liikkumatila
sisäisten ja ulkoisten virheiden välttämiseksi on monesti pieni. Tähän on vielä
yhdistettävä se, että olet henkisesti aika usein kentän palvelija 24/7. Lisäksi
kompensaatio on järjestökentällä eri luokkaa kuin yritysmaailmassa. Pitää olla aika
tavalla intohimoa, että jaksaa kansalaisjärjestön toiminnanjohtajana.

Miten paremmin – Sami Itani

Mediassa 

Resursseissa

On tärkeää, että urheilujärjestöjä tuetaan julkisin varoin, mutta tässä tulemme taas
kymmenen vuoden visiointiin. Meidän täytyy pohtia vallalla olevaa metanarratiivia
uudestaan, sillä vanha tarina ei enää myy, eikä sen tarvitsekaan. Kaikkien
toimijoiden, jotka pystyvät, tulisi tavoitella omavaraisuutta, jossa julkinen raha tulee
täydentämään perustoimintaa. Mielenmaisema pitäisi siis kääntää toisinpäin.
Kaikilla toimijoilla se ei ole mahdollista tai edes tarpeellista, mutta niillä, joilla on,
pitäisi olla se tavoite. Urheiluliitto on esimerkiksi linjannut, että vuoteen 2024
mennessä perustoimintamme on nolla prosenttia (0 %) julkisen tuen varassa. Se ei
tarkoita sitä, etteikö julkista rahaa saataisi tai ansaittaisi, mutta se ei vaikuta meidän
perustoimintaan.



 

Jos oma varainhankinta on vahvaa, järjestö pystyy paremmin päättämään rahojen
kohdentamisesta. Esimerkiksi sukupuolen tai monimuotoisuuden vahvistamisen ei
pitäisi olla urheilussa projekti, vaan perustua jatkuvaan rahoitukseen. Nykyisin ne
ovat projekteja ja kun projekti loppuu, palataan vanhaan. 

Monimuotoisuuteen liittyy myös se, että Urheiluliitto ry mahdollistaa taloudellisesti
urheilijoiden järjestäytymisen. Suomalaiset yleisurheilijat saivat oman edunvalvojan,
kun Yleisurheilijat ry aloitti toimintansa vuonna 2021 ja puheenjohtajana aloitti Ella
Junnila. Heillä on oma tehtävä tulevaisuudessa kasvattaa omaa varainhankintaa.
Urheilijoiden järjestäytyminen tuo lisää sukupuolten tasa-arvoa ajatellen, että
kentällä sukupuolijakauma on noin 70 prosenttia naisia ja 30 prosenttia miehiä.

Mieleeni ei nouse konkreettisia esimerkkejä, miten muutoin olisimme resursoineet
sukupuolten tasa-arvon edistämistä lajissamme. Sponsoroimme instituutiojäsenenä
esimerkiksi Pride-tapahtumaa, mutta taloudellisesti kyse ei ole niin isoista asioita
mutta se viestii arvojamme.

Vinkit
 

Liikunnan ja urheilun tasa-arvoraportin 2021 mukaan urheilujärjestöjen johdosta
vain joka 3. on nainen. Mitä tästä sanoisit urheilujohtajakollegallesi?

Peli on pelattu. Miten voimme ikinä pysyä yhteiskunnan mukana, jos emme
osallista yhteiskuntaa meidän päätöksentekoon. Tehdäänpäs jotain konkreettista.

Mitkä tekijät ovat edistäneet omaa urakehitystäsi ja tietäsi vaikuttajaksi?

Asia, joka kaikista eniten on edistänyt uraani, on tietynlainen onnekkuus.
Ympärilläni on ollut ihmisiä, jotka ovat luottaneet minuun ja nähneet potentiaalia.

Monesti sellaiset, jotka ovat päässeet johtaviin asemiin, väheksyvät onnen
merkitystä. Onni ja itsestä riippumattomat asiat ovat olleet keskeisimmät tekijät,
jotka ovat vieneet uraani eteenpäin. Koen, että en ole monessakaan mielessä
yhtään sen pätevämpi kuin joku toinen. En ole koskaan varsinaisesti hakeutunut
mihinkään tehtävään, vaan minua on sisältä tai ulkopuolelta kysytty. Ehkä
hyödykseni on ollut vaikkapa se, että olen aika avoin tuomaan esille omat
puutteeni. 
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Yleensä kun tuot puutteitasi esille ja et lupaa onnistuvasi mutta lupaat yrittää
parhaasi, se herättää luottamusta vastapuolella. Kaikkihan me tiedämme, että
olemme vajavaisia ihmisiä ja ’toi sentään uskaltaa sanoa sen ääneen’. Se tuo turvaa
päätöksentekijöille.

En myöskään väheksyisi sitä asiaa, että vaikka olisi ollut minun CV:ni, puheeni ja
tavoitteeni, mutta jos olisinkin ollut nainen, minusta ei olisi tullut Urheiluliiton
puheenjohtajaa, aika ei vielä ollut kypsä sille. Tiedän että omaan minusta
riippumattomia tekijöitä, jotka tekevät minusta myös mielenkiintoisemman
yrityksessä, akatemioissa tai julkisissa keskusteluissa – vaikkapa se, että olen
nuorempi kuin vertaiset. Olen myös turvallisen ”mamu” vaikka olenkin
suomalainen, mutta minusta saa imagolisän, että olemme avarakatseisia
maahanmuuttajataustojen puolesta. Nämä eivät ole minun ansioitani. 

Tiedostan, että me ihmiset emme ole rationaalisia vaan subjektiivisia olentoja.
Peruskäyttäytyminen, hyvätapaisuus, toisten kohtaaminen ja vaikka pituuskin,
kaikki tällaisetkin asiat vaikuttavat siihen, että minut saatetaan kokea
luotettavammaksi. 

Olen aika rohkea. Uskallan tarttua mahdollisuuksiin. 

Olen myös sitä ensimmäistä urheilujohtajien sukupolvea, joiden piirustuksia on
kehuttu lapsena ja kasvatettu siihen että sinä riität ja älä myy periaatteitasi ja
arvojasi ja kaikki menee kyllä hyvin. Politiikassa, yrityselämässä ja urheilussa
nähdään, että 20–30-vuotiaat johtajat ovat ehkä monesti idealistisempia kuin
vanhemmat. Jossain määrin tämä on yhteiskunnassamme sukupolvikysymys. 

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA
Kuva saatu haastatellulta
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 Claudia Nystrand – Miten
paremmin sukupuolten tasa-arvoa

urheilussa? 

Päätöksenteossa tulee olla ainakin yksi henkilö, joka edustaa monikansallista
ryhmää ja elämänkokemusta”, sanoo Monaliiku-järjestön toiminnanjohtaja Claudia
Nystrand. 

Claudia Nystrand on edistänyt
monikansallisten naisten ja tyttöjen
liikuntaa ja osallisuutta jo pitkään. Hän
on toiminut yhdeksän vuotta
Monaliiku-järjestön
toiminnanjohtajana ja muutti itsekin
Romaniasta Suomeen vuonna 2004.
Järjestön toiminnassa on mukana
lähes 200 naista perheineen viikossa.
Järjestön Fit4life-projekti on saanut
Euroopan komission #BeInclusive-
palkinnon.

Suomeen maahan muuttaneista naisista
noin 40 prosenttia on korkeasti
koulutettuja, kuten myös Nystrand. 
hän aloitti työt Suomessa ensin yrityksensä Bonaverban kautta. ”Hyvät sanat
tulevaisuuteen” ovat nytkin hänen työnsä elämänlanka. 

Kielenkääntäjän koulutuksella ja kokemuksella

Suomi on yhä monikulttuurisempi työperäisen maahanmuuton, opiskelujen,
pakolaisuuden ja turvapaikkahakujen kautta. Nystrandin oma syy Suomeen tuloon
on niitä yleisimpiä eli rakkaus ja perhe. Maahanmuuttoviraston (2022) mukaan
vuonna 2021 oleskelulupahakemuksia työn perusteella jätettiin enemmän kuin
koskaan aikaisemmin, ja työ on yleisin syy saada oleskelulupa. 

"Lähestyn asioita hyvin käytännönlähtöisesti", Nystrand sanoo. Sitä on myös
monikansallisten naisten liikunnan edistäminen, konkreettisia tekoja. 
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Päätöksenteossa

Päätöksenteossa tulisi olla aina yksi henkilö, joka edustaa monikansallista ryhmää
ja elämänkokemusta. Tämän pitäisi näkyä myös ulospäin.

Valmennuksessa 

Monikansallisella naisella voi olla ennestään paljon vastuuta, iso perhe ja vähän
rahaa uudessa elämäntilanteessa. Hän tarvitsisi enemmän tietoa liikunnan ja
valmennuksen mahdollisuuksista sekä lisää pienimuotoista tukea, kuten
lastenhoidon organisointia. Tukimuodoista on hyviä malleja esimerkiksi Ruotsista.
Monaliikun toiminnassa olen jo saanut naisia innostettua ohjaajiksi ja
valmentajaksi. Valmentajana myös oppii paljon. 

Uuteen yhteiskuntaan tulo on valtavan iso elämänmuutos, jonka keskellä liikunta-
aktiivisuus on vaarassa hiipua. Tulijalla on paljon omaksuttava: on opeteltava
suomen kieltä ja uusia tapoja toimia. Mitä pitemmäksi aikaa liikunnallisuus hiipuu,
sen vaikeampaa on päästä takaisin.

Liikuntaa aloittelevan aikuisen on vaikea löytää esimerkiksi joukkueurheilua. Monet
aikuisten joukkueet koostuvat lajin entisistä taitavista harrastajista. Kun itse tulin
Suomeen Romaniasta, jossa palloilulajit ovat suosittuja, olisin halunnut harrastaa
käsipalloa tai lentopalloa, mutta en löytänyt sopivaa ryhmää. 

Olisi hienoa, jos seurat ja lajiliitot voisivat järjestää vaikkapa kerran vuodessa
avoimia ovia monikansallisille naisille. Vinkkini seuroille on, että kohderyhmän
edustaja kannattaa ottaa alusta asti suunnittelemaan tapahtumaa, sillä jokainen
kohderyhmä on erilainen. Liikkeelle voi lähteä pienesti ja kokeillen. Olisi arvokasta,
jos tietoa olisi myös englannin kielellä ja kuvituksissa näkyisi monikulttuurisuus.

Mediassa

On tärkeä haastatella monikansallisia naisia asiantuntijoina. Esimerkin voima on
tärkeä. Merkityksellistä on ollut esimerkiksi se, että entinen
ammattilaisjalkapalloilija Ayisat Yusuf-Aromire näkyy julkisuudessa ja antaa
monikansallisille naisille ja lajiliitoille mallia mahdollisuuksista urheilun kentillä.
Nigeriasta kotoisin oleva Ayisat on pelannut Pekingin olympialaisissa vuonna 2008
ja myös Suomessa. Ayisat ohjaa Monaliikussa, valmentaa suomalaisia
jalkapallojoukkueita ja työskentelee personal trainerina. Ayisat hyödyntää nyt
kaikkea osaamistaan Suomessa ja on osallistunut myös lukuisiin Palloliiton
valmentajakoulutustilaisuuksiin. 
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Resursseissa

Sopivat liikuntatilat ovat olennainen resurssi. Uimahalleja ja muita liikuntatiloja
rakennettaessa olisi tärkeää löytää keino, jolla jokin alue voitaisiin rajata
monikansallisille naisille ilman että täytyy sulkea tila kokonaan. Kun järjestämme
uintikursseja, rajattavien uimatilojen ja pukeutumiskoppien puute on iso ongelma.
Joudumme usein turvautumaan yksityisiin tiloihin, vaikka rahaa on vähän. Hyvä
suunta on se, että esimerkiksi Helsinki ja Espoo ovat kehittäneet kohderyhmän
osallistamista suunnitteluun.

Niille urheiluseuroille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita monikansallisten
liikuttamisesta, olisi hyvä löytää tukea – kyse olisi todella pienistä rahoista. 

Haasteensa muodostaa sekin, että toimimme Monaliikussa projektirahoituksen
turvin. Perusrahoitus lisäisi joustavuutta kokeilla uusia ideoita ja reagoida
ympäristön muutoksiin. 

Vinkit
 

Urheilujärjestöjen johdossa Suomessa vain joka kolmas on nainen. Mitä tästä
sanoisit urheilujohtajakollegallesi? 

 
Yhdessä, vain yhdessä voimme tehdä muutosta.

 
Oma tiesi urheilujohtajaksi?

 
Olen aina ollut jollain tapaa sisällä urheilun maailmassa. Sen aikaisessa Romaniassa
Olympiakisojen katsominen oli tärkeä mahdollisuus nähdä mitä maailmalla
tapahtuu. Positiivisuus on tärkeää ja sen kokeminen, että me pystymme
muutokseen. Perheen tuki on merkinnyt työuralla, mutta etenkin naisverkostojen
tuki ja kannustus ovat antaneet tärkeällä tavalla energiaa ja tietoa.

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA
Kuva saatu haastateltulta
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 Tuula Puputti – Miten paremmin
sukupuolten tasa-arvoa

urheilussa? 
"Meidän pitää kannustaa ja äänestää naisia hakemaan päätöksentekijöiksi ja tukea
matkalla, että onnistuminen tehtävissä on mahdollista", sanoo tyttökiekon
kehittäjä, tyttöjen ja naisten maajoukkuetoimintojen johtaja, General Manager
Tuula Puputti Jääkiekkoliitosta.

Tuula Puputti on pelannut urheilu-
urallaan 109 maaottelua Naisleijonien
maalivahtina. Hän on edustanut Suomen
naisten jääkiekkomaajoukkuetta
olympialaisissa, MM-kisoissa ja EM-
kisoissa. Minkälaisen työotteen
maalivahtina toimiminen on antanut
työelämään? Minkälainen on hyvä
maalivahti?

"Huipun ja ihan hyvän maalivahdin erottaa se, miten maalivahti ratkaisee eri
pelitilanteet. Maalivahdin edessä oleva joukkue voi olla niin monenlainen.
Auttaakseen joukkuetta voittoon, pitää nopeasti tunnistaa vaihtuviin tilanteisiin
paras ratkaisu. Mitä enemmän niitä ratkaisumalleja onnistuu kehittämään uran
aikana, sitä voitokkaampi yleensä on. Fysiikan pitää olla kunnossa, että pystyy
pelaamaan pitkiäkin Playoff-sarjoja ja voittamaan turnauksia."

 "Hyvä maalivahti voi olla monenlainen.
Perusasiat, kuten lajitaidot ja
peliymmärrys, on oltava hallussa. "

"Työhön on siirtynyt ainakin se, että tavoitteet pitää olla tiedossa – miksi jäälle
mennään päivittäin, mikä on seuraava peli ja pitkän tähtäimen tavoite. Urheilu on
opettanut ympärillä olevien tilanteiden sekä oman suhtautumisen ja reagoinnin
tunnistamista sekä tiedostamista, millä valmiuksilla löytää väylät eteenpäin."



 

"Peli opettaa kilpailuun ja pärjäämiseen, mutta myös urheilun intohimon
arvostamiseen. Kun näet jonkun haluavan urheilla mistä tahansa lähtökohdasta
esimerkiksi paraurheilijana, niin ilo on aina sama. Jos joku sen intohimon tai ilon
ohittaa, on jo kylmäsydäminen. "

"Minulle sukupuolten tasa-arvon edistämisen mallit eivät tule niinkään maalivahdin
uraltani vaan kotoa. Kotoa periytyy se, millä valmiuksilla katsot elämää sekä oletko
valmis ajattelemaan muita ja näkemään, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja
yhdenvertaisia sukupuolesta, väristä, vammoista tai muusta riippumatta. "

Miten paremmin Tuula Puputti?

Päätöksenteossa

Teoilla lisätään urheilun tasa-arvoa. Äitini sanoi minulle jo pienenä, että äänestä
naista – tietenkin lähtökohtaisesti osaajaa – mutta jos päättäjien paikoille halutaan
ihmisiä, jotka näkevät naisten näkökulmia, meidän pitää tukea ja äänestää naisia
hakemaan päätöksentekijöiksi ja onnistumaan niissä tehtävissä. 

Jääkiekossa on menty tasa-arvoasioissa parempaan suuntaan.Tarkkoja tilastoja en
ole selvittänyt, mutta tällä hetkellä lajin luottamustehtävissä olevien naisten määrä
edustanee sitä, paljonko naisia pelaa tai on esimerkiksi tuomarina tai toimitsijana
mukana jääkiekossa. Mutta luottamustehtävissä olevien naisten määrä ei edusta sitä,
paljonko äitejä on jäähallilla. 

Jääkiekkoliiton strategian 2018–2022 yksi viidestä painopistealueesta on nais- ja
tyttökiekko. Tyttöjen ja naisten kiekon edistämisestä puhutaan aiempaa enemmän
lajin eri tasoilla. Junioriseuroissa on jo aiempaa enemmän naisia mukana myös
päättäjinä, aluetason luottamustehtävissä muutamia kaikilla alueilla. 

Kahdeksan päätoimisen aluepäällikön joukossa ei vielä naisia ole. Liittovaltuustossa
on nyt kaksi naista, Anne Kuparinen ja Sari Salmela. Liittohallituksen yhdeksästä
jäsenestä yksi on nainen, Emma Terho. 

Naisia pitää edelleen kannustaa ja rekrytoida mukaan luottamustehtäviin. Urheilun
päättäjällä on oltava laajaa osaamista tämän hetken yhteiskunnassa. Urheilun
henkilövalinnoissa katsotaan vielä liikaa, ketkä peliä ja urheilua ennestään osaavat ja
voiko hän olla tällaisessa asemassa eikä sen mukaan, minkälaisia ihmisiä haluamme
olla, jotta urheilulla olisi parempi sija yhteiskunnassa. Ensin pitää tunnistaa, ketä
meidän seura haluaa edustaa ja minkälaisia harrastajia lajiin jatkossa halutaan ja
sitten valita, ketkä olisivat parhaita päättäjiä niihin tehtäviin.
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Valmennuksessa

Olemme saaneet lisää naisia päätoimisiksi valmentajiksi. Naisten Liigassa
kymmenestä joukkueesta seitsemällä oli päätoiminen päävalmentaja kuluneella
kaudella. Seitsemästä viisi oli naisia. Lisäksi yksi nainen valmensi joukkuettaan
arkityön ohella. Tyttöjä ja naisia on saatu jonkin verran valmentajiksi
tyttöjoukkueisiin. Varsinkin junioritasolle heitä tarvitaan lisää. Jos naisia olisi
enemmän valmentajina lajin eri tasoilla, se auttaisi koko jääkiekkoa. Kun
valmennustiimissä on eri sukupuolia, esimerkiksi kasvatuksellisia näkökulmia tulee
otetuksi laajemmin huomioon. 

Vielä naiset ovat harvinaisuus poikien valmentajana. Isä menee helpommin lapsensa
valmentajaksi, vaikka hänellä ei olisi pitkä pelaajaura. Tämä kertoo lajin nuoruudesta
tyttöjen ja naisten lajina. Muutoksen vipuvoima tulee siitä, että meitä naisia tulee
lajiin ja tuomme mukanamme lisää tyttöjä ja naisia. Sitä kautta lajista tulee myös
tasa-arvoisempi. 

Seuroissa päätoimisten arki menee valmentajien kouluttamiseen ja joukkueiden
arjen pyörittämiseen. Seuratoiminnan pyörittäminen on nykyisin jo niin vaativaa, että
kehittämishankkeisiin tarvitaan alueorganisaation ja liiton toimiston tuki miettimään
toimenpiteitä ja antamaan toimintamalleja. Parhaiten myös rekrytointi tapahtuu
innostamalla, että ’tuo sun kaverit mukaan’.

Tyttöjen harrastajamäärän lisäämiseksi on tehtävä näkyväksi, että tytöt ja naiset
voivat harrastaa jääkiekkoseurassa. Pitää viestiä isomminkin, että tyttöjen ja naisten
jääkiekko ovat tärkeitä asioita. Esimerkiksi nettisivuille valituilla kuvilla pitää näyttää,
että laji kuuluu kaikille. 

Kun itse aloitin lajin vuonna 1987 Kuopiossa, vanhemmilla ei ollut tietoa
seuratoiminnasta tai missä lapset harrastavat, se oli uutta. Nyt olemme taas uuden
kynnyksellä, urheilupalveluita on totuttu ostamaan. Seurojen pitää löytää taas uusia
tapoja tarjota lapsille ja perheiden arkeen sopivaa toimintaa. 

Seuratoiminta on monelle vapaa-ajan harrastus ja sen pitää olla hauskaa. Keskeistä
on, miten sinut kohdataan seurassa. Koetko että saat myös tyttönä tai naisena tulla
mukaan? Vaikuttaako paikka sellaiselta, että siellä tervehditään ja pyydetään
mukaan ja haluat olla vaikuttamassa siihen? Seuratoiminta on sellaista,
minkälaiseksi sen siellä olevat ihmiset tekevät. 
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Mediassa

 
Ylen ja isompien uutistalojen tasa-arvon linjaukset ovat olleet tärkeitä siinä,
uutisoidaanko tasapuolisesti naisista ja miehistä urheilijoina ja keitä pyydetään
asiantuntijoiksi. On tärkeää, että urheilevat tytöt ja naiset näkyvät valtamedioissa ja
tavoittavat äidit ja isät sekä kännyköitään selaavat juniorit.

Toivoisin, että paikallisessa mediassa vakiintuisi käytännöksi, että jos toimittaja
lähetetään tekemään reportaasia vaikkapa curling-joukkueen miesten
mestaruuskamppailusta, niin samalla selvitettäisiin jutun tekoa varten, milloin on
naisten vastaava turnaus.

Sukupuolten tasa-arvoa ei saa unohtaa, emme ole vielä ole maalissa. Tasa-arvosta
keskustelun on oltava monipuolista ja meidän on edistettävä esimerkiksi
paraurheilun mahdollisuuksia.

Meidän on myös velvollisuus jakaa tietoutta Suomen rajojen ulkopuolelle, miten
olemme onnistuneet Suomen jääkiekossa tulemaan tähän asti tasa-
arvokysymyksissä. 

Resursseissa

Resurssien osalta ei voi olla vain pyytämässä. Tyttöjen ja naisten urheilu on nähtävä
investointina lajin tulevaisuuteen. Tyttöjen ja naisten jääkiekko on tuotteena
kiinnostava ja siihen tarvitaan investointeja. Naisten Liigan kehittämiseen on saatu
liitolta tietty starttipanostus muun muassa päätoimisten valmentajien palkkauksiin. 

Tuotteen kehittämiseksi on tärkeää, että naisten peliä voi katsoa hyvissä halleissa,
joissa on lämpimät ja hyvät penkit, tarjoilut ja koko ison hallin elämys – miten
muuten yleisö löytäisi Naisten Liigan! Onhan se kivaa tulla katsomaan hyvätasoista
lätkää hyvään halliin. Tämän voi tehdä peli kerrallaan, kohti viikoittain kulutettavaa
tuotetta.

Tyttöjen ja naisten jääkiekkoon saadaan liitolta lisäresursseja kohtuullisen hyvin
siihen nähden, mikä tällä hetkellä on tyttöjen ja naisten harrastajamäärä.
Ajattelutavan pitäisi olla se, että jääkiekon resurssit ovat koko lätkän käytössä ja lajin
pitää palvella kaikkia harrastajia. Samalla kun seuraan tulee suoraan 15 poikaa, niin
pitää tehdä töitä, että mukaan saadaan ainakin 10 tyttöä. 
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Suomessa on yli 220 jäähallia ja jään käyttäjiä on paljon. Liikuntatiloille on vuorojen
jakoperusteita. Liikuntapaikan päättäjä joutuu tasapainoilemaan myös, minkä
verran tyttöjä ja poikia kulkee jäähallissa ja on tyytyväinen, kun taitoluistelijat tuovat
lisää tyttöjä. Jos päivään mahtuu kolme pelivuoroa seuralle, niin seura joutuu
miettimään, missä järjestyksessä vuorot jaetaan liiton ohjeistusten ja seuran
painotusten perusteella. Ohjeistuksilla on vaikutusta.

Vinkit

Liikunnan ja urheilun tasa-arvo Suomessa 2021 -raportin mukaan urheilujärjestöjen
johdossa vain joka kolmas on nainen. Mitä tästä sanoisit urheilujohtajakollegallesi? 

Tule mukaan! Tehdään tästä yhdessä kivaa!

Oma tiesi urheilun johtotehtäviin? 

Oma urheilu-ura on tuonut uskottavuutta. Hyvät ihmiset ovat luottaneet ja antaneet
mahdollisuuksia. Tyttökiekon kehittäjän työtä, jota olen tehnyt vuodesta 2019, ei edes
ollut 20 vuotta sitten. Edeltävä General Manager (GM) oli Arto Sieppi, olen siis toinen
GM. Naiset pelasivat jääkiekon SM-sarjaa ensimmäistä kertaa kaudella 1982–1983.
Nykyisin Naisten Liigassa pelaa kahdeksan joukkuetta. Naisleijonien ensimmäiset
maailmanmestaruuskisat pelattiin vuonna 1990 ja olympialaiset Naganossa,
Japanissa vuonna 1998. 

Naisleijonien menestymiseen tarvitaan se, että liiga kehittyy ja pitkä pelaajaura
onnistuu myös Suomessa. Mitä enemmän meillä on pelaajia, jotka pelaavat ja
harjoittelevat hyvällä tasolla ja pääsevät pelaamaan uransa aikana useita arvokisoja,
sitä todennäköisemmin menestymme myös kansainvälisesti. Urheilevan naisen
palkka ei ole iso, joten kansainvälisen tason harjoitteluolosuhteet ja kilpasarja on
löydettävä läheltä. Olemme olleet nyt OK, mutta voimme olla parempia ja
menestyäksemme paremmin meidän on pakko kehittyä.

Vuonna 2019 Suomessa järjestettiin naisten jääkiekon MM-kisat ja olin kisojen
pääsihteeri. Jännitin, että olemmeko markkinoineet tarpeeksi ja löytävätkö ihmiset
halliin. Aivoissani jyskytti, että naisleijonat ansaitsevat hyvän tapahtuman ja kunpa
ihmiset tajuaisivat, että tarjolla on loistava setti. Sitten ensimmäiseksi otsikoitiin, että
Metroareenan pihalla on kaaos ja ihmiset eivät mahdu halliin. Järjestelyt pettivät
näiltä osin, mutta minä ajattelin, että onpa mahtava otsikko! 

Miten paremmin – Tuula Puputti



 

Nykyisin Suomessa jääkiekkoa pelaa noin 5 000 tyttöä ja naista. Tytöt ja naiset
voivat harrastaa kiekkoa junioripelaajana, toimitsijana, pelaajana kotimaisissa
sarjoissa maajoukkuetasolle ja sen jälkeenkin tai aikuisten harrastesarjassa.

Toivoisin, että itse johtajan roolissa pystyisin tarjoamaan tekijöille työrauhan ja
tukemaan kehittymisessä, mikä tarkoittaa sopivasti haastetta ja tilaa omalle
osaamiselle ja tekemiselle. Itse olen pitänyt tästä tyylistä ja haluaisin tarjota sitä
muille.

Vinkkini niin pelaajan kuin urheilun hallintouralle on, että kotiasiat kuntoon. Urheilu
on intohimotyötä eikä aina katso kelloa, siksi se on myös välillä kuluttavaa. Kotona
tätä pitää ymmärtää. Yritä siis löytää ympäristö, jossa koet voivasi toimia ja jossa
toiminnallasi on merkitystä. Hae ympärillesi sparraustiimiä samassa asemassa
olevista kollegoista ja pitäkää matalana kynnys soittaa.

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA
Kuva saatu haastatellulta

Miten paremmin – Tuula Puputti



 Emma Terho – Miten paremmin
sukupuolten tasa-arvoa

urheilussa? 
"Sukupuolten tasa-arvon rooli on todella suuri Kansainvälisen olympiakomitean
strategiassa. Järjestön jäsenistä lähes 40 prosenttia on naisia. Pidän kehityssuuntaa
tärkeänä esimerkkinä kaikille kansallisille olympiakomiteoille", sanoo Suomen yksi
vaikutusvaltaisimmista urheilujohtajista Emma Terho.

Emma Terho on Kansainvälisen
Olympiakomitean (KOK) hallituksen jäsen
ja KOK:n vaikutusvaltaisen
urheilijakomission puheenjohtaja. Terho on
Suomen Olympiakomitean hallituksessa ja
ainut nainen Suomen Jääkiekkoliiton
hallituksessa. 

Kauppatieteiden maisteriksi
kouluttautunut Terho työskentelee
pankkialalla, tällä hetkellä maksukorttien
parissa. Ennen urheiluvaikuttajan uraansa
hän on pelannut jääkiekkoa viisissä
Olympiakisoissa ja myös USA:ssa ja
Venäjällä. Hän oli jo 16-vuotiaana
naisleijonana voittamassa pronssia 
 Naganossa. Parhaillaan Terho valmentaa 

Terho luistelee harvinaisen luontevasti pyramidimaisen urheilurakenteen eri
kerroksissa. Valmentajana hän on kiinni juniorijoukkueen arjessa. Jääkiekkoliiton
hallituksessa päätösten prosessit ovat jo pidempiä ja tuloksia ei näe heti, mutta
ympäristö on aika selkeä ja yhtenäinen ja hän on osa jääkiekkoperhettä. 

lapsensa jääkiekkojoukkuetta.

Olympiakomitean 120 jäsenjärjestön yhteisö on monirypäleisempi. Jäsenten tarpeet
ovat erilaisia, pienille lajeille kattojärjestö on merkittävä ja isot lajit ovat omavaraisia.
On paljon myös yhteisiä yhteiskunnallisia asioita, kuten lapsen, nuoren ja huippu-
urheilijan arjen olosuhteisiin vaikuttaminen.



 

KOK:n tasolla maisema monimutkaistuu järjestön koon ja etenkin kulttuurierojen
kautta. Virallisesti tunnistettujen urheilujärjestöjen kautta KOK:n toiminnassa on
enemmän jäsenvaltioita kuin Yhdistyneissä Kansakunnissa (206/193). Järjestön
jäsenet (104) ovat luonnollisia henkilöitä. Jäsenpohja muodostuu henkilöjäsenistä ja
tietystä määrästä mandaattihenkilöitä eri maiden kansainvälisistä lajiliitoista tai
instituutioista, kansallisista olympiakomiteoista, urheilijajäsenistä ja lisäksi on
kunniajäseniä. Jäsenet, kuten suomalaisjäsen Sari Essayah, ovat KOK:n edustajia
omissa maissaan eivätkä maansa edustajia KOK:ssa. Urheilijakomisson
puheenjohtaja on automaattisesti KOK:n hallituksen jäsen.

"Sari Essayahin kanssa edustamme KOK:ta Suomen Olympiakomiteassa", Terho
sanoo.

Kansalliset olympiakomiteat eivät ole KOK:n jäseniä, vaan osa kansainvälistä
olympialiikettä, jota säätelee perusasiakirja Olympic Charter. Se ohjaa
olympiarenkaiden brändin kautta ja vaikuttaa myös kansallisen järjestön
hallintorakenteeseen. KOK:n jäsenet ovat maansa komitean hallituksessa. Toissa
kesän päätösten myötä hallituksissa tulee aina olla myös urheilijajäseniä. KOK:n
rahoituspohja on täysin yksityinen. Olympiarenkaat on maailman tunnetuimpia
urheilubrändejä. KOK:n suurin tulolähde on olympiakisat, joiden tuloista suurin osa
(73 %) muodostuu lähetysoikeuksista. Kisojen tuloista järjestö jakaa valtaosan (90 %)
eteenpäin. KOK jakaa joka päivä arvioituna noin 3,4 miljoonaa dollaria (3,2 milj.
euroa) ympäri maailmaa kansallisille lajiliitoille, olympiakomiteoille, kisajärjestäjille ja
urheilijoille ja ylläpitää solidarisuusrahastoa. Erillisen säätiön kautta järjestö tukee
pakolaisurheilijoita, nyt myös ukrainalaisia. 

"KOK:ssa on maita, joissa urheilu on keino nousta köyhyydestä ja pelastaa lapsen
elämä. Maailma nähdään hyvin eri tavalla köyhän maan pienessä lajissa kuin
vaikkapa isossa lajissa Saksassa tai muussa länsimaassa. Esillä olevia asioita on
KOK:ssa todella paljon, iso osa päätöksistä suuntaa pidemmälle tulevaisuuteen
mutta samalla oikeastaan koko ajan on jossain ikään kuin tilanne päällä."

"Toisaalta vaikutusmahdollisuuksien mittakaava on iso. Voi nähdä, mitä hyvää
urheilu parhaimmillaan saavuttaa esimerkiksi tasa-arvokysymyksissä. Urheilu on
ollut todella miehinen paikka, mutta siinä suhteessa KOK on muuttunut paljon."

"Osa KOK:n päätöksistä vaikuttaa suoraan suomalaiseen huippu-urheiluun, kuten se
missä kisat ovat, mitä lajeja ja minkälaisia tapahtumia kisoissa on. Kisoista saatavia
tuottoja ohjataan kansallisten olympiakomiteoiden käyttöön edelleen jaettavaksi
ruohonjuuritasolle. Solidaarisuusrahastosta tuetaan projekteja ja yksittäisiä
urheilijoita suoraan stipendien kautta. Kansallisissa olympiakomiteoissa on myös
itsenäisiä elementtejä."

Miten paremmin – Emma Terho



 

Miten paremmin – Emma Terho

"KOK:n päätöksenteossa aloitteet ovat keskeisessä roolissa. Aloitteista iso osa
valmistellaan erilaisissa komissioissa. Niistä tehdään esityksiä hallitukselle ja
yleiskokoukselle. Itse toimin urheilijakomission puheenjohtajana sekä jäsenenä
olympiakisojen ohjelmavaliokunnassa, WADAssa, oikeudellisten asioiden
komissiossa ja roolini kautta myös KOK:n ja Olympic channellin hallituksissa. Olen
siinä roolissa, että voin viedä aloitteita eteenpäin. Jokaisessa KOK:n komissiossa on
yksi jäsen urheilijakomissiosta. Käsittelemme johtamassani komissiossa vähän joka
puolelta tulevia asioita ja se lisää vaikutusmahdollisuuksia. Mitä paremmin aloite on
valmisteltu keskustelujen kautta, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on toteutua."

Sukupuolten tasa-arvo
 

 "Sukupuolten tasa-arvon rooli on todella suuri KOK:n nykyisessä strategiassa.
Agenda2020 myötä naisten määrää on nostettu esimerkiksi KOK:n hallinnossa. KOK
jäsenistä 39 prosenttia on naisia. Pidän kehityssuuntaa tärkeänä esimerkkinä
kaikille kansallisille olympiakomiteoille. KOK:n pitää pystyä toimimaan tasa-
arvoisten päätöksentekoprosessien esimerkkinä." 

"Naisurheilijoiden määrä olympiakisoissa ei peilaudu siihen, että maailman
urheilijoista puolet olisi naisia, mutta KOK:ssa on tehty strateginen valinta, että KOK
olisi tässä suunnannäyttäjä, joten esimerkiksi olympiakisoissa pitää olla yhtä paljon
mitaleja jaossa naisille ja miehille. Tasa-arvo on tässä ehdoton kriteeri. Kisaohjelma
on vahva vaikuttamisen keino. Kun kisojen ohjelmaa ja lajeja valmistellaan,
arvioidaan naisten asemaa, samaten kuten MM-kisoissa on lisätty naisten sarjoja ja
naisten osallistumista. Rakenteellisten muutosten kautta voidaan lisätä naisten
urheilua."

"KOK:lla on todella suuri vaikutusmahdollisuus kansallisiin asioihin kisaohjelman
kautta. Naisten määrää on nostettu järjestelmällisesti. Tokion ja Pekingin
olympiakisoissa oltiin ensimmäistä kertaa sillä tasolla, että noin puolet urheilijoista
oli naisia. Pariisin vuoden 2024 kesäolympialaisissa kilpailee yhtä paljon miehiä ja
naisia."

"Olympic Charterissa ei vielä ole kirjattu sukupuolten tasa-arvoon pakottavia
kiintiöitä, mutta kahdesta urheilijaedustajasta jo on. Euroopan olympiakomiteassa
(EOC) tehtiin vuonna 2020 - vahvasti Suomen aloitteesta - sääntömuutos, jonka
mukaan järjestön hallituksessa tulee olla 30 prosenttia miehiä ja naisia. Tämä on
kirjattu myös Suomen Olympiakomitean sääntöihin."

"Maailmanlaajuisesti kiintiötä mietittäessä on otettava huomioon maiden tasa-
arvon lähtötasot. Maissa, joissa naiset eivät saa urheilla tai toimia päätöksentekijöinä
heitä on nolla prosenttia (0%), jo 10 prosenttia olisi edistystä, mikä ei taas ohjaa
Euroopan maita. Ehkä määrätavoitteiden pitäisi olla tällä hetkellä
maanosakohtaisia. 
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KOK:ssa on toistaiseksi lähdetty liikkeelle sukupuolten tasa-arvon vahvoista
suosituksista, taustavaikuttamisesta ja kisaohjelmien kaltaisesta ohjausvoimasta."

Miten paremmin Emma Terho? Entä mitä sanot
Olympiakomitean kriisistä? 

Päätöksenteossa

Olen nyt ainut nainen Jääkiekkoliiton hallituksessa - eikä siellä toistaiseksi ole ollut
muita naisia – toivottavasti tulevaisuudessa on useampia. Kun pohditaan kiintiöiden
lisäämistä maassamme, olisi keskeistä saada tulos, että kaikissa lajiliitoissa olisi
enemmän kuin yksi molempia sukupuolia hallituksessa. 

Suomessa pitää rohkaista osaavia naisia siihen, että he lähtevät tavoittelemaan
urheilun tehtäviä. Uralla ei ensimmäisenä hakeuduta puheenjohtajaksi, vaan pitää
olla kokemusta esimerkiksi hallitustyöskentelystä. On tärkeä tukea ja sparrata
kandidaattia, jotta hänellä on hyvä valmius lähteä hakemaan tehtäviä. 

Osaavia naisia pitää saada jäämään mukaan urheiluun ja motivoitumaan. Moni
urheilu-uraansa lopettava nainen miettii kriittisesti, mihin hän käyttää aikaansa.
Luottamustoimesta ei saa palkkaa, joten sen on motivoitava muuten. Alku on
saatava sellaiseksi, että osaava nainen kiinnostuu ja jää mukaan. On hienoa, että nyt
operatiivisina johtajina on aloittamassa useampikin nainen lisää. 

Kun paikkoja on tarjolla, niistä on osattava vinkata myös naisille. Kun nainen on
sisällä urheilussa, hän tietää paremmin kertoa avoimesta paikasta toisille naisille ja
valitsijalle. Mitä enemmän urheilujärjestöihin saadaan eri sukupuolia, sitä enemmän
tehtävään löytyy sopiva henkilö ja tekijälle sopiva paikka. 

Verkostoapu on tärkeää. Valitulla päätöksentekijällä on oltava riittävä tuki ja
sparraus – häntä ei pidä jättää yksin. Itse olen saanut paljon tukea sekä naisilta että
miehiltä. On tärkeää, että on joku, jonka kanssa sparrata. 

Näen, että yhteiskunta on muuttunut ja muuttumassa niin, että ei ole merkitystä
mitä sukupuolta olet. On tärkeä saada urheilun päättäjät oivaltamaan tämä.



 

Miten paremmin – Emma Terho

Olympiakomitea
 

Kriisi herättää arvioimaan, miten halutut asiat toteutuvat käytännössä ja tehdäänkö
oikeasti asioita niin viimeisen päälle kuin pitäisi. Pitää pysähtyä tarkastelemaan,
mitä pitää tehdä paremmin, mitä virheitä on tehty ja oppia. Se arvokas työ mitä
Olympiakomiteassa on tehty tasa-arvon eteen, kuten ohjelmissa ”Johtaa kuin
nainen” tai ”Valmentaa kuin nainen” tai ”Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä”, ei
ole heitetty hukkaan. 

Kriisi ei tarkoita, että kaikki olisi huonosti. Kriisi on herätys, että jokaisen pitää pystyä
tarkastelemaan kentän tasolta asti omia toimintatapojaan, muuten käy klassisesti,
että ”kulttuuri syö strategian aamupalaksi”. Olemme muuttuneessa tilanteessa, kun
puhe kentällä on aidosti muuttunut. Meidän jokaisen urheilussa toimivan pitää
vahvemmin miettiä, olenko oikeasti puuttunut jokaiseen tilanteeseen, miten itse
puhun, miten näen tilanteet ja kuinka paljon nostan asioita esiin. Halutut asiat pitää
saada siirrettyä paperilta aidosti toimintatapaan ja se on jokaisen meidän
mukanaolevan asia. 

Valmennuksessa

Olympiakisojen kisaohjelmat ovat vahva ohjaava keino edistää sukupuolten tasa-
arvoa, sillä maiden joukkueissa on oltava naisia. Valmentajien ja taustahenkilöiden
naisten määrä ei kuitenkaan ole lähelläkään puolta kisoissa. Vielä Riossa 2016
olympiakisoihin akkreditoituneista valmentajista vain joka kymmenes oli nainen (11
%). 

KOK:ssa on käynnissä erilaisia ohjelmia naisten määrän kasvattamiseksi
laajemminkin. Vuonna 2018 valmistui sukupuolten tasa-arvosta kirjallisuuskatsaus ja
suositusasiakirja ”IOC Gender Equality Review Project”. Asiakirjassa on tilastojen
lisäksi suosituksia, kuten kilpailumuodot, asut, välineet, toimitsijat, valmentajat,
paikat ja pelikentät, kilpailuaikataulut, lääketieteelliset testit ja turvallisuus, häirintä
ja hyväksikäytöltä suojelu, kilpailunjälkeinen ura, sekä suosituksia
medianäkyvyydestä rahoitukseen ja hallintoon. Kehitysprojektissa toteutetaan nyt
suositusten mukaisia toimenpiteitä ja taustalla on eri maiden
asiantuntijakeskustelut.

Muitakin hyviä etenemisiä on. Mielenterveyden neuvontapalvelu The Mentally Fit
Helpline 70 kielellä oli urheilijoiden ja taustajoukkojen käytössä Pekingin talvi- ja
paralympialaisissa. Siihen vastattiin vuorokauden joka tunti. KOK julkaisi vuonna
2021 myös mielenterveyden työkalupakin IOC Mental Health in Elite Athletes toolkit.
Se tarjoaa urheilijoille ja hänen lähellään toimiville työkaluja edistää urheilijoiden
terveyttä ja henkistä hyvinvointia.
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Samalla herätetään tietoisuutta mielenterveydestä ja koulutetaan siihen, että mitä
paremmin ihminen voi, sitä parempi urheilija hän on. Hyvinvoinnin tulee olla
ytimessä.

Mediassa

Olympiakisojen urheilijakiintiöissä on nostettu naisten määrää; naisten ja miesten
urheilijamäärät ovat nykyisin lähellä toisiaan. Kun naisia näkyy enemmän kisoissa,
se tarkoittaa, että myös media- ja lähetysaikaa tulee enemmän.

Muutama vuosi sitten on startannut muun muassa projekti, jossa kisaohjelmien
suunnittelua käydään läpi alusta lähtien lajien sijoitteluun asti. Esimerkiksi niin, että
ovatko naisten lajit tiistaina aamupäivässä vai lauantaina iltapäivässä tai illassa?
Tämä vaikuttaa potentiaalisiin katsojamääriin. Myös mediaseurantaa tehdään,
kuten minkälaisia juttuja ja kuvakulmia kisoista on tehty.

Medianäkyvyys on tärkeä keino viedä viestejä tasa-arvosta. Tokion Olympialaisissa
2021 lipunkantajana piti olla ensimmäistä kertaa sekä nainen että mies. Kisoissa oli
paljon maita, joissa nainen ei aiemmin ollut ollut näin näkyvällä paikalla. Urheilun
avulla voidaan mennä yhteiskuntaan, jossa tasa-arvo yhteiskunnassa on paljon
huonommalla tolalla kuin urheilussa. 

Urheilutapahtumilla ja niihin liittyvillä kohtaamisilla voidaan edistää tasa-arvoa
paikallisella tasolla. Myös kisadelegaatioiden kokoonpanoissa tulee nykysääntöjen
mukaan olla vähintään yksi mies ja yksi nainen.

Resursseissa

KOK edistää sukupuolten tasa-arvoa kisatoteutusten kautta sekä erilaisten
ohjeistusten, ohjelmien ja suositusten sekä oman esimerkin kautta. Kisaohjelmien
vaikutusvalta on vahva, sillä lajit haluavat olla mukana ja saada hyvän näkyvyyden.
Se pakottaa lajit ja maat siihen, että myös naisia on mukana. 

Jos KOK:lta haetaan rahoitusta johonkin tiettyyn projektiin, yksi vahva
arviointikriteeri on sukupuolten tasa-arvo. 

Vinkit
 

Liikunnan ja urheilun tasa-arvoraportin 2021 mukaan urheilujärjestöjen johdosta
Suomessa vain joka 3. on nainen. Mitä tästä sanoisit urheilujohtajakollegallesi? 
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Kysyisin ensin, että mitä ominaisuuksia johtajalta tarvitaan? Jatkaisin sitten, että
voisiko näitä ominaisuuksia löytyä yhtä hyvin naisilta kuin miehiltä? Mikä saisi hänet
kannattamaan naista puheenjohtajaksi? Olisiko hänellä mielessään osaava nainen
tehtävään?

Mitkä tekijät ovat edistäneet omaa urakehitystäsi ja tietä vaikuttajaksi?

Ehdottomasti se, että olen saanut rohkaisua. Kun olen ollut jääkiekkojoukkueen
nuorin, ympärilläni on ollut vahvoja naisia ja esimerkkejä. Olen voinut kasvaa siinä
ympäristössä. 

Olen myös ollut ympäristössä, jossa asiat voisivat olla paremmin. Olen nähnyt
epäkohtia ja sitä kautta on syntynyt halu vaikuttaa siihen, että tilanne paranee.
Toisaalta positiivisuuden kautta ajatellen olen saanut ystävyyssuhteita ja hyviä
kokemuksia, jotka tukevat ja kannustavat, että mene tekemään tälle asialle jotain. 

Entistä enemmän olen huomannut, miten tärkeää on, että on joku, jonka kanssa voi
tarvittaessa sparrata, johon luottaa ja joka on ollut samassa asemassa, jolloin hän
hahmottaa ympäristön, jossa toimitaan. Tuki on sitä tärkeämpää, mitä
haastavampaa työ on ja mitä enemmän on luottamuksellisia asioita. Verkosto on
itselleni todella tärkeä.

Vinkkini uralle on, että koska luottamustehtävissä tulee väistämättä eteen
ristiriitaisia tilanteita, kannattaa etsiä henkilöitä tai taho, jonka kanssa voit sparrata.
Mieti mikä sinulle itsellesi on tärkeää ja mitkä ovat omat motiivisi. Jos koet asian
itsellesi tärkeäksi, niin sitten vain lähde rohkeasti mukaan ja vaikuttamaan. 

Urheilussa on mielettömiä ihmisiä, urheilun intohimo yhdistää. Urheilussa oppii
laajentamaan omia ajatuksiaan ja saa uusia oivalluksia. Itseäni pitää mukana
urheilun intohimo ja se, miten urheilu yhdistää ja miten hienoa se parhaimmillaan
on. 

Fakta on myös se, että on paljon hetkiä, jolloin tekeminen ei ole yksinkertaista tai
helppoa. Liikunta on itselleni ehdoton juttu palautumisessa. Usein on myös hyvä
nukkua yön yli ja miettiä eikä joutua panikoivaan moodiin. Näin ei tule tehtyä
asioita, joiden korjaaminen vie paljon aikaa. 

Kaiken keskellä urheilujohtajan on nähtävä kokonaiskuva ja hänellä on oltava
valmius tehdä päätöksiä, jotka eivät kaikkia miellytä.

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA
Kuva: Greg Martin



 
Avoin kirje: Olympiakomitea – nyt
riittää urheilun hyvävelikerhojen

kierrätys 

Olemme entisiä ja nykyisiä urheilujohtajia. Olemme kulkeneet pitkän tien. Ensin
perheen tai kaverien kannustamana urheiluseuraan, sitten vapaaehtoistoimintaan,
työhön, luottamustoimeen tai muuhun kiinnostavaan tehtävään. Tällä hetkellä
olemme entisiä tai nykyisiä puheenjohtajia, asiantuntijoita, virkanaisia,
toiminnanjohtajia, toimitusjohtajia sekä liikunnan ja urheilun toimijoita.  Liikunta,
urheilu ja järjestötoiminta ovat antaneet meille paljon ja olemme siitä hyvin kiitollisia.

Kuppi on nyt mennyt nurin. Emme voi enää vaieta. 

On aika tuoda esiin ne tunnot, joihin varmasti lukuisa määrä liikunnassa ja urheilussa
toimivia naisia ja entistä enemmän myös miehiä voi samaistua. Elämme vuotta 2022;
silti samat kähmäiset toimintatavat jatkuvat. Monet meistä ovat nähneet
vuosikymmenet, miten piiri pieni pyörii.

Yhdelle meistä sanottiin aikoinaan, että sinua ei voi valita, koska et voi tulla saunaan
meidän kanssa. Toiselle, että sinua ei voida valita, koska kenttä ei hyväksy naista. 
 Kolmas meistä koettiin ”aivan liian vaikeaksi tyypiksi”, neljäs oli liian pehmeä ja
viidennen asiantuntemus aliarvioitiin; iso osa meistä oli räksyttäviä akkoja. Yksi meistä
sai käydä luokattoman pitkän taistelun oikeusasteissa ja me kaikki tunnemme
itsemme loukatuiksi. Nykyään yhä useampi on kuullut ettei sovi ”profiiliin”. 

Seksuaalinen häirintä jatkui pitkään: kättä reidelle, kädet puseron sisään, ehdotuksia
yhteisistä illallisista, soittoja kotiin, jatkuvaa seksuaalista puhetta ja katseita
alaviistoon – kyllä –  rintoihin. Jouduimme luomaan nuoria naisia suojelevat
hissiohjeet toimistolla ja paljon muuta. Jatkoimme kuitenkin toimintaamme uskoen
koko ajan parempaan. Uskoimme, että maailma muuttuu nuorten sukupolvien
myötä. 

Tämän kirjoituksen pontimena oli Olympiakomitean surullinen kujanjuoksu Mika
Lehtimäen uran pelastamiseksi. “Aikamoinen Oscar-gaala uhriutumisineen”, totesi
korkeassa asemassa oleva johtajanainen. Häirinnän kohteiden tunnot sivuutettiin,
koska sopan keittäneillä oli paha mieli. 



 
Olympiakomitea on Suomen liikuntaa ja urheilua johtava korkein instanssi, joka saa
myös merkittävää valtion tukea toimintaansa. On käsittämätöntä, että hallituksen
jäsenet lukevat mediasta, mitä komiteassa tapahtuu. Hallituksen jäsenet sekä
lajiliitot ovat hipihiljaa asiasta. Ihan niin kuin aina ennenkin. Sekin on totta, että
Olympiakomitealla on asiallinen, jopa hyvä, urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma ja
hyvän hallinnon julkaisut. Mutta mitä merkitystä niillä on, jos niitä ei noudateta.

Naisjärjestöjen keskusliitto julkaisi tiistaina 29.3. blogin, jossa käsitellään epätasa-
arvoa työelämässä. Blogi on otsikoitu  Työelämän epätasa-arvoiset rakenteet eivät
muutu hyvävelikerhoja kierrättämällä.  Urheilussa hyvävelikerhot ovat edelleen tätä
päivää. Yli vuosi sitten saunanlauteilla ”päätettiin” tulevasta OK:n toimitusjohtajasta
miesten kesken. Taisipa mukana olla jokunen nainenkin. 

Uskomme on koetuksella. Ilman toivoa ei voi elää.  Nyt vihdoin olisi aika toteuttaa
sitä, mihin olympialiike on sitoutunut. Citius, altius, fortius  – nopeammin,
korkeammalle, voimakkaammin ei tarkoita ”keinoja kaihtamatta, pienessä piirissä,
salamyhkäisesti,” vaan havahtumista raikkaaseen uuteen alkuun, jonka suomalaiset
liikunnan ja urheilun toimijat ansaitsevat. KOK lisäsi mottoonsa sanan communis eli
yhdessä. Olisiko tästä ohjenuoraksi – ei enää salaista kabinettipolitiikkaa. Se ei vaadi
muuta kuin lainsäädännön ja kirjattujen sekä hyväksyttyjen kansallisten ja
kansainvälisten periaateohjelmien eettistä noudattamista.

Tämän kirjoituksen takana ovat allekirjoittaneiden lisäksi useat liikuntajärjestöissä
toimivat naiset, jotka eivät oman uransa vaarantumisen vuoksi voi olla nimellään
mukana. Kertokoon sekin osansa alan toimintakulttuurista. 

Johanna Aatsalo
Kristiina Heinonen
Raija Iisalo-Mattila

Maija Innanen
Birgitta Kervinen
Marja Miettinen

Ulla-Maija Paavilainen
Pirjo Puskala

Elisabeth Rehn
Eila Ruuskanen-Himma



 
Varför utvecklas inte idrotten? 

“Idrotten behöver en förändring” skrev jag som rubrik på en föreläsning jag skulle
hålla i fjol. Jag lyfte upp tre centrala punkter var idrottens ledarskap behöver en
klar utveckling för att vara relevant i dagens samhälle. Efter den tråkiga härva vi har
fått följa med inom Olympiska kommittén under våren känner jag mig nästan lite
genial i vad jag föreläste om för ett år sedan. Nu återanvänder jag mina tankar.
Idrotten behöver verkligen en förändring och dessa är enligt mig de avgörande
faktorerna för att lyckas:

Idrottsledarskap måste basera sig på värderingar som
följer samhällsutvecklingen

Idrottsverksamheten har länge fungerat som en avlägsen ö från det övriga
samhället var man accepterat gammalmodiga värderingar med förklaringen är att
”den som ger sig in i leken skall leken tåla”. Detta är fullständigt ohållbart och hela
idrottsverksamheten står i ett vägskäl där det enda alternativet är att välja vägen
mot sunda värderingar. Hit hör inte rasism, chauvinism, trakasserier, mobbning,
korruption, nepotism eller motsvarande.

Idrottsledarskapet behöver mer inkludering

De som idag styr över det finska idrottsfältet ser mycket likadana ut. Det är äldre
vita män som krampaktigt håller sig kvar vid makten. Man tvättar sina händer
genom att konstatera att det inte finns intresserade kvinnor, mörkhyade, unga
eller motsvarande minoritetsgrupper. Ingen frågar sig vad detta egentligen beror
på? Svaret är en misslyckad inkludering och speciellt en misslyckad inkludering av
makten inom idrotten.

Idrotten bör ledas med transparens



 

Hur fördelas maktpositioner inom idrottsverksamheten? Kan det vara så att
kontakter avgör mera än egentlig kompetens då ledarposter delas ut? Vi är fast i ett
läge där många beslut baserar sig på gentjänster i stället för det bästa för
utvecklingen inom idrotten. Att spjälka upp dessa, tyvärr ofta bästa broder-nätverk,
är en utväg från stagnationen.

Jag skulle vilja påstå att landets ledande idrottsorganisation är i blåsväder idag
eftersom det brustit på samtliga ovannämnda punkter. Det viktigaste vi kan göra nu
är att ta lärdom av vad det var som gjorde att ansvarsfullheten inte förankrades i
organisationen och granska riskerna för det samma i vårt eget förbund.

Bästa idrottsledarkollegor; vi behöver verkligen göra mera och bättre för att få en
förändring till stånd. Jag förespråkar ett modigt nytänk i ledarskapet där man
breddar vyerna och vågar göra en förändring. Det känns säkert obekvämt för många
men det är den enda rätta vägen att gå.

Henrika Backlund
generalsekreterare
Finlands Svenska Idrott

Varför utvecklas inte idrotten? – Henrika Backlund

Kuva: FSI



 4 pointtia urheilun tasa-
arvoisempaan työelämään

Johtoasemiin vaaditaan tasa-arvoa!
Sukupuolten tasa-arvo ja
moninaisten urheilun kysymysten
pitää olla jatkossa keskeisemmässä
osassa johtajan kompetenssia ja
osaamisaluetta. 

Tasa-arvokysymysten osaaminen ei
tule itsestään, vaan kyse on omasta
osaamisalueesta. On aika saada
puheille konkreettisia tekoja
vastineeksi. 

Urheilu- ja liikuntajärjestöjen- ja
yhteisöjen yleisavustusten ehtona tulee
olla sitoutuminen naisiin kohdistuvan
väkivallan, seksuaalihäirinnän ja kaiken
epäasiallisen kohtelun lopettamiseen. 
On edellytettävä aiempaa parempaa
sukupuolten tasa-arvotavoitteiden
valvontaa ja vastuullisuuskriteereiden
täyttämistä.  
    ➡ edellytetään väkivallan ja
häirinnän systemaattisia toimia ja
seurantaa, joita johdetaan ja valvotaan
vuositasolla
    ➡ erityisesti on kiinnitettävä
huomiota valmentajien epäterveeseen
vallankäyttöön suhteessa erityisesti
lapsiin ja nuoriin 



 4 pointtia urheilun tasa-
arvoisempaan työelämään

Vastuullisuusohjelman lisäksi 
 tasa-arvo ja naisten oikeuksien
huomioiminen vaatii oman
toimintaohjelmansa. 

Toimeenpanoa varten tarvitaan
konkreettisia askeleita ja ohjeita
sekä kiintiöt ja
turvallisuusvastaava Ruotsin
mallin mukaan.

Seksuaalinen häirintä ei ole
yksittäistapaus!  Yleinen
asenneilmapiiri työelämän häirintään
liittyen vaikeuttaa ilmiöön
puuttumista. Toimintakulttuuri, joka
hyväksyy vähättelevät puheet,
epäasiallisen käytöksen ja sitä
vakavammat muodot johtaa
turvattomuuden ja yksinäisyyden
kokemuksiin. 

SUEK:n tutkimuksen mukaan naiset
ovat kokeneet sukupuolista häirintää
(23 prosenttia) selvästi enemmän kuin
miehet (kolme prosenttia).  Muutos
lähtee rakenteista! 



Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-
arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke yhteistyössä Yle Urheilun ja Helsingin
kaupungin kanssa.
 
 
 
 
 
 
Kumppanitahot: 
sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Suomen
Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry, Suomen
Voimisteluliitto ry, Suomen Palloliitto ry, Finlands Svenska Idrott rf,
Monaliiku – Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry, Suomen
Valmentajat ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry, Etelä-Suomen
Liikunta ja Urheilu ry, Suomen Urheilujohtajaseniorit ry, LiikunNaiset-
verkosto, Ihmisoikeusliitto.
 
Tapahtumaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.
 

Kiitos yhteistyökumppaneille!
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