
 

TUL:n Tasa-arvopalkinto ja Yhdenvertaisuuspalkinto 

 

TUL jakaa joka toinen vuosi Tasa-arvopalkinnon (parittomat vuodet) ja joka toinen vuosi 

Yhdenvertaisuuspalkinnon (parilliset vuodet). Palkinnot myönnetään aina seuroille, ei 

yksittäisille henkilöille. 

Alla ovat palkintojen hakukriteeristöt. 

 

Tasa-arvopalkinto 

 

TUL:n tasa-arvopalkinnon hakukriteereissä painotetaan toimintaa, joka edistää sukupuolten 

tasa-arvoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta liikunnassa ja urheilussa. 

TUL:n tasa-arvopalkinnolla palkittavan seuran tulee täyttää yksi tai useampi seuraavista 

kriteereistä: 

• Seura on kehittänyt toimintaansa sukupuolten tasa-arvoa tukevaksi esimerkiksi 

o laatimalla suunnitelman tai ohjelman tasa-arvotyölleen 

o haastamalla sukupuolittunutta työnjakoa ”naisten töihin” ja ”miesten töihin” 

o huolehtimalla, että päätöksentekoelinten sukupuolijakauma heijastaa seuran 

jäsenten sukupuolijakaumaa 

 

• Seura on huomioinut toiminnassaan sukupuolen moninaisuuteen liittyvät asiat 

esimerkiksi 

o välttämällä osallistujien, tilojen ja toiminnan sukupuolittamista eli jakamista tai 

kohtelemista oletetun sukupuolen mukaan 

o haastamalla sukupuoleen liittyviä normeja, ennakkoluuloja, rooleja ja 

stereotypioita 

o kohtaamalla harrastajat yksilöinä ja rohkaisemalla jokaista osallistumaan 

toimintaan omana itsenään 

 

• Seura on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa julkisuudessa ja liikunnan ja urheilun 

kentällä esimerkiksi 

o nostamalla liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolen 

moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä julkiseen keskusteluun 

o esittämällä toimenpiteitä, joilla sukupuolten tasa-arvoa voidaan liikunnan ja 

urheilun saralla edistää 

o haastamalla ja kannustamalla muita seuroja ja tahoja tasa-arvotyöhön 

o lisäämällä ymmärrystä sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta liikunnassa 

ja urheilussa 

Palkittavan seuran tulee olla TUL:n jäsenseura. 



Yhdenvertaisuuspalkinto 

 

TUL:n yhdenvertaisuuspalkinnon hakukriteereissä painotetaan erityisesti TUL:n tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusohjelmassa 2020 mainittuja yhdenvertaisuuskysymyksiä, kuten taloudellista, 

alueellista, ikäryhmien, erityisryhmien ja seksuaalista tasa-arvoa sekä monikulttuurisuuden 

tukemista ja kiusaamisen, häirinnän ja muun epäasiallisen käytöksen tai kohtelun ehkäisemistä 

liikunnassa ja urheilussa. 

TUL:n yhdenvertaisuuspalkinnolla palkittavan seuran tulee täyttää yksi tai useampi 

seuraavista kriteereistä: 

• Seura on kehittänyt toimintaansa yhdenvertaisuutta tukevaksi esimerkiksi 

o laatimalla suunnitelman tai ohjelman yhdenvertaisuustyölleen 

o kohdistamalla toimintaansa jollekin (tai joillekin) haastavassa 

yhteiskunnallisessa asemassa olevalle ryhmälle ja huomioimalla tämän ryhmän 

erityistarpeet 

o huolehtimalla, että seuran päätöksentekoelinten kokoonpano heijastaa sen 

harrastajakuntaa 

 

• Seura on huomioinut toiminnassaan yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat esimerkiksi 

o aktiivisesti purkamalla osallistumisen tiellä olevia esteitä (esimerkiksi kielitaito, 

esteellisyys, vähävaraisuus, syrjintä) ja osallistamalla monenlaisia ihmisiä 

seuran toiminnassa ja päätöksenteossa 

o haastamalla toiminnassaan normeja, ennakkoluuloja, rooleja ja stereotypioita 

o kohtaamalla harrastajat yksilöinä ja rohkaisemalla jokaista osallistumaan 

toimintaan omana itsenään 

 

• Seura on edistänyt yhdenvertaisuutta julkisuudessa ja liikunnan ja urheilun kentällä 

esimerkiksi 

o nostamalla liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuskysymyksiä julkiseen 

keskusteluun 

o esittämällä toimenpiteitä, joilla yhdenvertaisuutta voidaan liikunnan ja urheilun 

saralla edistää 

o haastamalla ja kannustamalla muita seuroja ja tahoja yhdenvertaisuustyöhön 

o lisäämällä ymmärrystä ihmisten moninaisuuden huomioimisesta liikunnassa ja 

urheilussa 

o kehittämällä ja toteuttamalla toimintamalleja kiusaamisen, häirinnän ja muun 

epäasiallisen käytöksen tai kohtelun ehkäisemiseksi 

o lisäämällä jonkin (tai joidenkin) yhteiskunnallisesti haastavassa asemassa 

olevan ryhmän vaikutusmahdollisuuksia liikunnan ja urheilun saralla 

Palkittavan seuran tulee olla TUL:n jäsenseura.  


