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• Kampanja käynnistynyt vuonna 2008 Suomen Monikulttuurinen 
Liikuntaliitto Fimun ja sisäministeriön yhteisenä kampanjana, mukaan 
pyydettiin alusta alkaen muitakin järjestöjä: Ihmisoikeusliitto, Seta, 
Vammaisfoorumi, Allianssi. 

• Kampanja ollut matalan kynnyksen kampanja, perustuu 
kampanjamerkkiin ja liittyneiden omaan arvioon ja aktiivisuuteen.

• Joitakin erityiskampanjoita ollut vuosien varrella liikuntasektorilla, 
opetusalalla ja nuorisoalalla.

Kampanjan taustaa ja perustietoja



Syrjinnästä vapaa alue -toimijat

• Viime vuosina julistautumisten 
määrä kasvanut alkuvuosista. 
Joulukuussa 2022 mukana on 
yhteensä n. 2400 organisaatiota. 

• Nuorisoalan toimijoita n. 160 
organisaatiota: kuntien 
nuorisotoimia, srk:t, järjestöt.



Ei enää pelkkä kampanja

• Sinisellä merkillä vakiintunut paikka monien julkisten tilojen seinällä

• Vuosien varrella toivottu kampanjaan liittyvää muuta materiaalia

• Vuodesta 2008 tietoisuus yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta 
lisääntynyt huomattavasti 

-> sininen merkki ollut hyvä ensiaskel, nyt toimii muun 
edistämistyön tukena

• VANUPO:n puitteissa tuotetaan kohdennettua materiaalia 
nuorisoalalle ja liikunta-alalle

-> kysely syrjinnästä vapaiksi alueiksi julistautuneille nuorisoalan 
toimijoille toukokuussa 2022



Nostoja kyselyn vastauksista

Miksi julistauduitte syrjinnästä vapaaksi 
alueeksi?



Minkälaista palautetta olette saaneet nuorilta, henkilökunnalta tai sidosryhmiltänne kampanjaan 
liittyen?

• Nuoret ovat olleet kiinnostuneita etenkin kyltistä, ja se on ollut hyvä keino keskustella teemasta nuorten 
kanssa.

• Kyltti huomataan toimitiloissa ja sitä pidetään hyvänä. Emme ajattele, että asia olisi kampanja, vaan 
olennainen ja arkipäiväinen osa toimintaa.

• Nuorille asia on tärkeä, aikuisille tuntuu olevan tärkeää vain että asia on nuorille tärkeä ja että he ovat 
aloitteellisia.

Minkälaista konkreettista tukea toivoisitte yhdenvertaisuuden edistämiseen toiminnassanne?

• Käytännön työkalut, joilla aihetta voitaisiin käsitellä nuorten kanssa, olisivat tervetulleita.

• Koulutusta aiheen tiimoilta, ajantasaista ja laadukasta materiaalia.

• Että yhdenvertaisuus ei olisi vain sanahelinää tasa-arvosuunnitelmissa, vaan toiminta aidosti saataisiin 
osaksi työkulttuuria.

• Menetelmiä ja materiaaleja. Iskevät julisteet olisi meidän toiminnassa toimivia, kuten myös 
somemateriaalit.



Minkälaisia toimia olette tehneet organisaatiossanne syrjinnästä 
vapaan alueen toteuttamiseksi?

• Listanneet arvoja toimintasuunnitelmaan. Koulutuksia suunniteltu henkilöstölle ensi syksyn alun 
perehdytysjaksolle. Käytännön taso vielä kesken.

• Viestimme somekanavillamme avoimesti tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, syrjinnän vastaista 
toimintaa ja seksuaalivähemmistöjen toimintaa edistäviä julkaisuja ja kampanjoita. Näin
toivomme asiakkaidemme huomaavan, että meille ovat kaikki tervetulleita.

• Pidämme yhdenvertaisuutta toimintamme kulmakivenä ja keskustelemme siitä säännöllisesti

• Eipä mitään lukuun ottamatta että nuorten tilamme (2kpl) ovat julistettu syrjintävapaiksi ja asia 
on nuorten toiminnassa esillä. Organisaatiomme kuitenkin palvelee kaiken ikäisiä, ja muu 
henkilöstö tai asiakkaat eivät ole lähteneet projektiin mukaan.

• Kiusaamisen vastainen ohjeistus, yhdenvertaisuussuunnitelma.



Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu 
viitekehyksenä
• Lakisääteiset velvoitteet yhdenvertaisuuden edistämisestä

• Kunnat erityisessä roolissa, tuoreiden seurantatietojen mukaan vain 
55% kunnista on toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma

-> nuorisotoimista ei erillistä tietoa

• OKM tilannut selvityksen nuorisoalan järjestöjen suunnitelmista: 
Kenen vastuulla yhdenvertaisuuden edistäminen on?

• Nuorisoalalla todella hyvät edellytykset ottaa 
yhdenvertaisuussuunnittelu aktiivisen edistämistyön välineeksi ja 
toimia suunnannäyttäjänä kunnan muille toimialoille

• Syrjinnästä vapaa alue yhtenä työkaluna

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/751675/Kivimaki_Hanna.pdf?sequence=2&isAllowed=y


• Merkin eri kieliversiot, toistaiseksi sähköisessä muodossa

-> englanti, ruotsi, venäjä, arabia, somali, saamenkielet, 
romanikieli

-> tuotetaan lisää jos tarvetta

• Saatavilla kuvana ja pdf-versiona osoitteessa:

https://yhdenvertaisuus.fi/ladattavat-materiaalit

• Painokelpoiset versiot saa pyytämällä osoitteesta:

yhdenvertaisuus.om@om.fi

Uudet SVA-materiaalit

https://yhdenvertaisuus.fi/ladattavat-materiaalit
mailto:yhdenvertaisuus.om@gov.fi


Syrjinnästä vapaa 
alue -huoneentaulu

• Tueksi keskustelujen käymiseen nuorten ja 
henkilökunnan kesken

• Syventämään viestiä ja lisäämään tietoisuutta
• Kaksi eri versiota: 

-> ns. valmis versio
-> tuunattava versio, johon voi 
lisätä organisaation omia tavoitteita, 
logon, häirintäyhdyshenkilön 
yhteystiedon tms. 

https://yhdenvertaisuus.fi/ladattavat-materiaalit

https://yhdenvertaisuus.fi/ladattavat-materiaalit


Syrjinnästä vapaa alue -uutiskirje

• Testataan verkostoon liittyneiden 
tueksi: jaetaan tietoa 
ajankohtaisista materiaaleista, 
tapahtumista yms. 

• Voi tilata sähköpostiin osoitteesta: 
https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinna
sta-vapaa-alue-uutiskirje

• Toistaiseksi saatavilla vain 
suomeksi. 

• Ensimmäinen numero nuorisoalan 
toimijoille, seuraava tulossa 
liikunnan ja urheilun toimijoille 
keväällä 2023. Tästä klikkaamalla lukemaan uutiskirjeen

https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnasta-vapaa-alue-uutiskirje
https://yhdenvertaisuus.fi:8443/-/uutiskirje-1-2022-syrjinnasta-vapaa-alue-kampanjan-nuorisoalan-toimijoille
https://yhdenvertaisuus.fi:8443/-/uutiskirje-1-2022-syrjinnasta-vapaa-alue-kampanjan-nuorisoalan-toimijoille
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