TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA
Suomen Parkour ry

1. Johdanto
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty, jotta lajiliitossamme osattaisiin
huomioida paremmin yhdenvertaisuusasioita. Suunnitelmasta on se hyöty, että kun asiat
kirjoitetaan paperille ja ne käsitellään liiton avainihmisten kanssa, niin asiat etenevät
konkreettisemmin myös käytännön tasolla.
Suunnitelma koskee seuraavia syrjintäperusteita: ”ikä, etninen tai kansallinen alkuperä,
kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, sukupuolinen
suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy (esim. varallisuus, raskaus, perhesuhteet).
Etninen alkuperä viittaa sekä maahanmuuttajiin että Suomen ns. vanhoihin etnisiin
vähemmistöihin, joita ovat romanit, saamelaiset, tataarit, juutalaiset ja vanhan
venäläisyhteisön edustajat. Laki koskee siis sekä syntyperäisiä suomalaisia että Suomeen
myöhemmin muuttaneita, kaiken ikäisiä lapsia, naisia ja miehiä.” (Yhdenvertaisuuslaki –
työkalupakki syrjintää vastaan 2004)
2. Tilannekartoitus
Yleistä
Toiminnan yhdenvertaisuuden arviointi aloitettiin keskustelemalla hallituksen kesken
vuonna 2017. Hallituksen mielestä yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus on ollut lajin parissa
aika hyvällä tasolla, mutta siihen ei voi tuudittautua. Laji on Suomessa pieni ja
suvaitsevaisuus on luonteva osa yhteisön toimintaa. Jos joku kiinnostuu lajista, hänet otetaan
yleensä avosylin vastaan. Toiminnassa on mukana 8910 alle 29-vuotiasta, eli 88%
jäsenjärjestöjen jäsenistä on alle 29-vuotiaita. Yhteensä jäsenmäärä on 10152 mukaan lukien
yhdistyksen henkilöjäsenet (2021).
Suunnitelma laadittiin siten, että toiminnanjohtaja selvitti asiaa muun muassa tutustumalla
yhdenvertaisuuslakiin ja tiedottamalla valmistelusta hallitukselle. Tämän jälkeen
suunnitelma laadittiin toiminnanjohtajan ja STAY-ryhmän kesken. Ensimmäinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin hallituksen sähköpostikokouksessa 21.5.2018.
Hallituksessa on mukana kahdeksan henkilöä, jotka edustavat eri seuroja ympäri Suomen.
Suunnitelma on päivitetty STAY-ryhmän toimesta 2019 ja toisen kerran 2021.
STAY-ryhmä
Meillä on vapaaehtoisista koostuva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä STAY. Heidän
toimestaan on luotu SPY:lle muun muassa turvallisen tilan periaatteet, jotka on otettu
käyttöön Girls et co. parkourtapahtumissa ja Armageddon-suurtapahtumassa. Turvallisen
tilan periaatteista pidettiin myös paneelikeskustelu vuoden 2019 Armageddon-tapahtumassa.
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Armageddon-tapahtumissa, mutta koronapandemian johdosta tapahtuma peruttiin 2020.

Monikulttuurisuus
Lajimme on erittäin kansainvälinen. Enemmistö on kielitaitoisia ja monet ovat tottuneet eri
kulttuureihin matkustamisen ja parkourharrastuksen myötä. SPY:n tapahtumat ovat aina
olleet avoimia kaikille. Monikulttuurisuus on luonteva osa liittomme toimintaa. Liiton
Facebook-viestintä on osittain suomeksi ja osittain englanniksi kirjoitetut. Liitolla ei
tapahtumissa toimivien häirintäyhdyshenkilöiden lisäksi toistaiseksi ole rasismin
ehkäisemiseen tai monikulttuurisuuden ylläpitoon suunnattua toimintaa.
Esteettömyys
Jäsenjärjestöt ovat huomioineet esteettömyyden vaihtelevasti. Jäsenjärjestöjen toimitiloihin
on vaihtelevasti toteutettu esteetön kulku. Tässä on parantamisen varaa. Pyörätuoliramppeja,
inva-wc-tiloja ja hissejä ei ole kaikissa tiloissa tällä hetkellä.
SPY:n toimisto Kulttuurikeskus PiiPoossa on esteetön ja sieltä löytyy inva-wc. Hallituksen
kokoukset ja esimerkiksi vuosikokoukset voidaan pitää PiiPoossa alakerrassa. Kokouksiin
on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua.
Kokouspalkkio maksetaan myös etänä osallistuville yhdenvertaisuuden nimissä. Nämä asiat
on kirjattu SPY:n talousohjesääntöön.
Soveltava parkour
Meillä on vahva tahtotila edistää soveltavaa parkouria, jotta mahdollisimman monella on
mahdollisuus harrastaa lajia. Teemaa on edistetty neljän vuoden ajan tekemällä
hankehakemuksia, mutta valitettavasti ne eivät ole vielä menneet läpi. Rahoitusta tarvitaan,
jotta voisimme toteuttaa vaikuttavan hankkeen. Olemme tavanneet Soveltava Liikunta
(SoveLi) ry:n ja he ovat muun muassa sparranneet meidän yhden hankehakemuksemme.
Aiemman hallituksemme jäsen tapasi myös Näkövammaiset lapset ry:n edustajan ja aloitti
yhteistyötä heidän kanssaan. Yhteistyö valitettavasti hiipui, kun hän jäi pois hallituksesta
mutta olemme huomioineet tämän kohderyhmän suunnitellessamme soveltavan parkourin
toimenpiteitä myöhemmin, joten tämä kontaktointi toimi hyvänä avauksena soveltavan
parkourin suunnittelulle.
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Sukupuolten välistä tasa-arvoa pyritään liitossamme edistämään kaikin tavoin. Laji on ollut
perinteisesti enemmän poikien/miesten suosiossa. Yhdistyksen jäsenjärjestöiltä saatiin
vastaus 6379 henkilön sukupuolesta vuonna 2021. Heistä oli 72% miehiä ja 18 % naisia,
0,13 % muita ja 9,87 ei tiedossa. Tilanne on muuttunut neljässä vuodessa. Neljä vuotta sitten
miehiä/poikia oli jopa 90%.
Kysymme jäsenistön sukupuolijakaumaa jäsenkyselyssä vuosittain, koska päärahoittajamme
OKM kysyy sitä meiltä siksi, että haluaa olla varma siitä, että toiminta on avointa kaikille.
Meille on tärkeää, että toimintamme on avointa kaikille.
Nais- ja tyttöparkourin kehittäminen aloitettiin vuonna 2017, jolloin SPY:lle tuli
nais/tyttöparkourin yhteyshenkilö. Pidettiin tapaamisia sekä aloitettiin hankesuunnittelu
yhteistyössä Oranssi ry:n kanssa tyttöjen ja muunsukupuolisten harrasteverkoston
saamiseksi Helsinkiin. SPY:n silloinen jäsenjärjestö otti kopin yhteistyöstä ja sekä he, että
toiminnanjohtaja kävivät yhdessä SETA:n järjestämän koulutuksen sukupuolten
moninaisuudesta.
Hallituksen jäsenten sukupuolijakauma on parantunut viimeisen 4 vuoden aikana. Nykyään
hallitukseen kuuluu eri sukupuolten edustajia tasaisemmin. 2019 nettisivu-uudistuksen

myötä käytiin läpi, että myös kuvituskuvissa eri sukupuolet ovat edustettuna. Lisäksi vuonna
2021 on tehty kysely sukupuoleen liittyvästä huomiosta parkourkulttuurissa (Brinkman, Leo
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Sivistymättömät-parkourfestivaaleilla 2021.
3. Suunnitelma
Yleistä
STAY-ryhmän tarkoituksena on myös jatkossa kiinnittää huomiota yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvoasioihin sekä tehdä toimia niiden edistämiseksi. Yhdenvertaisuustoimintaa ei
rahoiteta varsinaisesti mitenkään vaan se on osa vapaaehtoistyötä tekevien toimitsijoiden
työtä oman toimen ohella. Toimenpiteiden toteuttaminen on toiminnanjohtajan,
puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja STAY-ryhmän vastuulla operatiivisen toiminnan
suhteen. Hallituksen jäsenet tulevat kiinnittämään jatkossa entistä paremmin huomiota
mahdollisen syrjintään, sen tunnistamiseen sekä siihen puuttumiseen muun muassa
harjoituksissa ja yhdistyksen tapahtumissa.
Toimenpiteitä, joita eri ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi aiotaan tehdä ovat muun
muassa seuraavat. Turvallisemman tilan periaatteet tullaan ottamaan käyttöön jatkossa myös
Flow Finland parkourkiertueella. Selvitämme myös miten vastaavia työkaluja voitaisiin
ottaa käyttöön myös SPY:n järjestämässsä koulutuksessa ja verkostoitumistoiminnassa.
Monikulttuurisuus /Rasismin ehkäiseminen
Tulemme noudattamaan turvallisen tilan periaatteita tapahtumissa parkourtapahtumissamme.
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suurtapahtumaan, johon voi ottaa yhteyttä mikäli kohtaa epäasiallista kohtelua. Emme
suvaitse rasismia ja pyrimme välittömästi puuttumaan siihen, mikäli sellaista käytöstä
havaitaan.
Esteettömyys
Jatkossa aiomme infota jäsenjärjestöjä esteettömyyden tärkeydestä. Lisäksi tulemme
huomioimaan myös tulevaisuudessa Flow Finland -kiertueen aloitussijaintien
esteettömyydestä. Tavoitteena on, että aloituspaikalle pääsee pyörätuolilla, rollaattorilla tai
esimerkiksi lastenrattaiden kanssa.
Tulemme kiinnittämään huomiota myös siihen, että aloitusspottien läheisyydessä olisi
kaikenikäisten mahdollista käydä vessassa ilmaiseksi (museot, kirjastot, kahvilat, jne).
Spottien ja WC-tilojen saavutettavuudesta mainitaan tapahtumainfossa. Erityistarpeista
kysytään tapahtumailmoittautumisen yhteydessä samaan tapaan kuin erikoisruokavalioista.
Tiedotamme jäsenjärjestöjä kohtuullisesta mukauttamisesta.
Soveltava parkour
Olemme hakeneet hankerahaa soveltavan parkourin koulutusten järjestämiseen. Koulutusten
tarkoituksena on antaa ohjaajille työkaluja pärjätä paremmin asiakkaiden kanssa, joilla on
adhd-oireita tai esimerkiksi kuuluvat autismin kirjoon.
Seuraavaan jäsenjärjestöpäivään on tulossa soveltavan parkourin koulutus jäsenjärjestöjen
edustajille ja heidän ohjaajilleen.

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Koska parkour on ollut enemmän miesten suosiossa, koemme tärkeäksi, että myös muiden
sukupuolten edustajat pääsisivät helposti mukaan parkouryhteisöön. SPY:n mediassa
pyritään jatkossakin tuomaan esille eri sukupuolten edustajia, jotta laji olisi helposti
lähestyttävämpi kaikille. Tarkoituksena on rohkaista kaikkia kokeilemaan parkouria
sukupuolesta riippumatta.
Digipalvelujen saavutettavuus
Aloitamme tiedottamalla paremmin nykyisestä toiminnasta, jotta yhä useampi pääsisi lajia
kokeilemaan. Aiomme myös parantaa liiton ja seurojen nettisivujen kaksikielisyyttä. Ensin
suomeksi ja englanniksi ja sitten mahdollisesti muilla kielillä. Huomioimme
mahdollisimman hyvin myös esteettömyyden verkkosivuillamme, jotta myös
näkövammaiset voivat lukea sivujamme lukulaitteiden avulla helpommin. Yritämme
noudattaa parhaamme mukaan digipalveluiden saavutettavuuslakia, johon liittyen
toiminnanjohtaja on käynyt OKM:n koulutuksen. Koulutuksen jälkeen olemme huomioineet
paremmin muun muassa nettisivujen kuvien tekstitykset lukulaitteita ajatellen.
5. Seuranta ja arviointi
Suunnitelman toimeenpanon vaikutuksia arvioidaan vuosittain STAY-ryhmän toimesta.
Tarvittaessa nostetaan asioita teemaksi hallituksen kokoukseen ja keskustellaan asiasta
yhdessä. Muita seurantamenetelmiä ovat sähköpostitse seurojen yhteyshenkilöille kysely
sekä jäsentilastojen seuranta. Seurannan ja arvioinnin toteuttaminen on STAY-ryhmän ja
hallituksen vastuulla. Tätä suunnitelmaa päivitetään vähintään 3 vuoden välein.
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