
 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus projektin tavoitteet  
Projektin konkreettisena tavoitteena on työstää toimenpiteet ja linjaukset, jotka edistävät tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden toteutumista liiton ja seurojen toiminnoissa sekä parantaa nuorten urheilijoiden äänen 
kuuluvuutta lajin toiminnoissa. Arviointi ja toimenpiteet kohdennetaan koko toimintaketjuun 
ampumahiihdossa.    

  
1) Naisten määrän lisääminen seura- ja liittotoiminnoissa  
Naisohjaajien ja -valmentajien määrää lisäämällä saadaan kasvatettua nais- ja tyttöharrastajien määrää 
sekä osallistumista lajin eri toiminnallisuuksiin. Koulutetut naisvalmentajat voivat toimia myös mentoreina 
tyttöharrastajille sekä kannustaa uusia tyttöjä tutustumaan lajiin. Tavoitteena on, että naisten osaamisen 
kehittäminen motivoi ja kannustaa heitä osallistumaan aikaisempaa enemmän myös luottamustoimiin lajin 
parissa. Koulutuksen kautta on mahdollista kasvattaa naisten osuutta myös Liiton kilpaurheilutoiminnoissa. 
Naisten määrää pyritään lisäämään myös ohjeistamalla seuroja ottamaan naisia mukaan ohjaukseen ja 
luottamustoimintoihin 
 
Projektin avulla mahdollistetaan naisten osallistuminen koulutuksiin ilmaisille valmentajakoulutuspaikoille 
sekä kannustetaan ottamaan osaa ohjaajakoulutuksiin. Valmentajakoulutusta viedään käytännön 
ohjaamiseen lisäämällä I-tason valmentajakoulutuksiin ohjaamisosio, jossa valmentajakoulutettavat vetävät 
seurassaan joko Napsu-Ampumahiihtoleirin tai Tuiskun Ampparikoulun.  
 
Projektin aikana tutkitaan syitä, miksi toiminta ampumahiihtoseurassa ei kiinnosta naisia tai mitkä syyt 
estävät toimimasta ampumahiihtoseuroissa. Tutkimuksessa kohderyhmänä on ampumapenkoilla olevat 
naiset seuraharjoituksissa, kilpailuissa ja ampumahiihtokarnevaaleilla. Tätä tutkimustietoa voidaan 
hyödyntää lajin parissa aikanaan toimineiden kontakteissa.  
 
  
2) Yhdenvertaisuuden lisääminen suomalaisessa ampumahiihdossa  

 
Lisätään ampumahiihtoseurojen tietoutta yhdenvertaisuudesta sekä pyritään 
varmistamaan harrastajamäärien kasvaminen lisäämällä yhdenvertaista harrastusmahdollisuutta.  
 
Liiton teettämien urheilijakyselyiden perusteella lajissa esiintyy valitettavasti jonkin verran syrjintää tai 
häirintää. Mikään näistä tapahtumista ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää ja yksikin tapaus on liikaa. 
Projektin kautta seuroille, valmentajille ja muille toimijoille tarjotaan tietoa ampumahiihtoon liittyvistä 
konkreettisista mahdollisuuksista yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan 
aktiivista koulutusta ja ohjeistusta seurakentälle. Aluetapaamisten, seurakäyntien ja uusien materiaalien 
kautta Liitto pystyy opastamaan seuroja huomioimaan yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu 
seuratoiminnoissa sekä olosuhteissa.   
 
Liitto järjestää itse ja tukee myös seurojen järjestämiä yhteisiä ampumahiihtoleirejä ympäri Suomea. 
Seurojen yhteisillä leireillä pyritään lisäämään harrastajien yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä 
laadukkaan valmentamisen piiriin ja kokemaan suurempien harjoitusryhmien tuomia etuja niin laadussa 
kuin lajin sosiaalisessa puolessa. Yhteisleireillä lisätään lajin yhteisöllisyyttä ja seurojen välistä yhteistyötä. 
Liiton omilla leireillä pyritään hyödyntämään maantieteellisesti kattavaa osallistujakuntaa järjestämällä 
lasten vanhemmille ohjaaja- sekä välinekoulutuksia.  
 
Projektin kautta kenttäpäällikkö ja seuravaliokunta Kannustaa seuroja järjestämään lajiesittelyjä kouluilla ja 
tiedottamaan niistä hyvin, kuntien liikuntatapahtumissa ja seuran omissa tapahtumissa. Kenttäpäällikkö 
viestii seuroille aktiivisesti Liiton kasvaneesta ekoasekapasiteetista sekä esittelyjen järjestämisen 
helppoudesta.  
  
 



 

3) Nuorten urheilijoiden odotusten huomioiminen  
Valintakriteerien selkiyttäminen joukkue- ja ryhmävalinnoissa. Valintakriteerien muutosten vaikutus 
urheilijoiden kokemaan yhdenvertaisuuteen mitataan urheilijakyselyillä vertailemalla vuosia 2019 ja 2020.  

 
Läpinäkyvyys kilpailupistetilanteessa pyritään varmistamaan sillä, että kilpailupistetilanne on ajantasainen 
liiton sivuilla ja viestitty nuorille urheilijoille myös valmentajien toimesta.  

 
Lisätään ampumahiihdon harrastajille ja muille toimijoille toimintaohje häirintä- ja syrjintätilanteisiin. 

 
4) Hanke antaa toimenpidesuosituksia Liiton hallitukselle ja valiokunnille. Projektiryhmä tarkastelee ja 

päivittää tarvittaessa projektin kannalta olennaisia suunnitelmia.  
Suositukset liiton hallitukselle sukupuolijakauman korjaamiseksi liitto - sekä seuratoiminnoissa  
Suositukset liiton hallitukselle valiokuntien sukupuolijakauman ja yhdenvertaisuuden korjaamiseksi  
Suositukset liiton eri valiokunnille toimenpiteistä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa projektin onnistumiseen  
Kriisiviestintäsuunnitelman päivitys   
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suunnitelman tarkastelu ja päivittäminen  
 

 


