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KANNANOTTO
Vapaa julkaistavaksi 6.11.2012

OLL: LIIKUNTAHALLINNON EDISTETTÄVÄ LIIKUNNAN TASA-ARVOA!
OLL vaatii että, liikuntakentän toimintaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi kehitetään
valtion tasolta nykyistä määrätietoisemmin. Valtio jakaa liikuntaan ja urheiluun vuosittain
merkittäviä rahamääriä esimerkiksi liikuntajärjestöavustusten ja kuntien valtionosuuksien muodossa.
Rahoituksella ja sen uudistuksella valtion tulee ohjata liikuntatoimijoita tasa-arvoa edistävään
suuntaan.
“On hienoa, että OKM on jo herännyt aiheeseen esimerkiksi siten, että joidenkin avustusten
kriteeristössä huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Toiminta on kuitenkin vielä
jäsentelemätöntä. Puuttuvatko valtiolta vielä indikaattorit onnistumisten mittaamiseen?” kysyy
puheenjohtaja Lotte Uutinen.
Vuonna 2011 julkaistun Opetus- ja kulttuuriministeriön raportin, Liikunta ja tasa-arvo 2011, mukaan
pojat liikkuvat tyttöjä enemmän ja poikien liikunta on myös fyysisesti raskaampaa. Aikuisena naiset
taas ovat miehiä fyysisesti aktiivisempia, mutta miesten liikunta on silti intensiivisempää. Pojat ja
miehet harrastavat eri lajeja urheiluseuroissa tyttöjä ja naisia enemmän. Harrastetuissa
liikuntalajeissa on selkeitä sukupuolieroja. Raportista selviää, että monet eroista ovat
infrastruktuurin, lajikulttuurien, kasvatuksen, yleisten sukupuolikäsitysten sekä erilaisten tottumusten
tulosta.
“Eri lajeihin liittyvistä sukupuolistereotypioista on päästävä eroon. Niin äijäjoogan kuin
naisjääkiekon on oltava normaaleja lajeja. Molempien sukupuolten osallistumista edistetään
esimerkiksi koulutuksen ja sukupuolineutraalien materiaalien avulla”, toteaa Uutinen.
Perinteisesti naisia on ollut urheilujärjestöjen merkittävillä luottamus- ja johtopaikoilla miehiä
vähemmän. Viimeisten viidentoista vuoden aikana naisten määrä liikuntajärjestöjen johto- ja
päätöksentekotehtävissä on kuitenkin kääntynyt nousuun. Päättäjien joukko on silti edelleen hyvin
miesvaltainen ja liikuntaorganisaatioiden päätöksentekoelinten sukupuolittuneisuus vaihtelee
runsaasti eri järjestöissä, selviää OKM:n raportista Liikunta ja tasa-arvo 2011.
“Liikuntakentässä molempien sukupuolten vaikutusmahdollisuudet on tunnistettava tasa-arvotyön
edistymiseksi. Eri sukupuolia edustavien toimijoiden osallistuessa päätöksentekoon osataan
kiinnittää huomiota kaikkien liikuntaan yhtä paljon. Näkökulmat myös monipuolistuvat ja näin
liikuntaa edistetään eri sukupuolia edustavien liikkujien lähtökohdat huomioiden”, huomauttaa
Uutinen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry järjestävät tänään, 6.11.2012,
Liikunnan tasa-arvopäivän.
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