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1. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 

Yhdenvertaisuussuunnittelulla tavoitellaan yhdenvertaisuuteen ja tasa-
arvoon liittyvien asioiden ja toimenpiteiden tiedostamista, 
tunnistamista ja toimenpiteiden viemistä konkreettiselle päivittäiselle 
seuratoiminnan tasolle. Suunnittelulla pyritään myös tunnistamaan 
syrjintään liittyviä piirteitä ja puuttumaan epäkohtiin ennen kuin ne 
aiheuttavat ongelmia kerhojen toiminnassa. 

Tämän suunnitelman pohjaksi toteutettiin koko jäsenistölle avoin kysely 
kesäkuussa 2022. Kyselyyn vastanneet edustivat samassa suhteessa 
koko jäsenistöön verrattuna ikäjakaumaa, lajeja ja sukupuolia. 



2. Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja esteettömyyden käsitteet

Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, 
uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Tasa-arvo tarkoittaa sukupuolten välistä syrjimättömyyttä. Tässä suunnitelmassa käytetään termiä 
yhdenvertaisuus, ja se kattaa myös sukupuolien välisen tasa-arvon.

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään, esimerkiksi 
tunnustavat tiettyä uskontoa tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Syrjintää voi olla yksittäinen teko 
(ulkopuolelle sulkeminen) tai se voi olla seurausta epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä tai 
säännöistä. 

Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista 
loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. 
Esimerkiksi rasistiset vitsit tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön nimittely ovat esimerkkejä 
häirinnästä.

Kiusaaminen on mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista 
henkilöä. Esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, yksin jättämistä tai ilkeitä puheita 
takanapäin.

Esteettömyys tarkoittaa rakennetun ympäristön toimivuutta sekä palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta 
kaikkien käyttäjien kannalta. Fyysisen esteettömyyden lisäksi esteettömyys voi olla sosiaalista, taloudellista tai 
tiedonsaannin esteettömyyttä. 



3. Yhdenvertaisuustyön visio: ”Jeesaa, älä kiusaa”

SML on edistyksellinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava urheilun 
lajiliitto, joka tunnetaan laadukkaasta, elämyksellisestä ja eettisesti sekä 
ekologisesti kestävästä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävästä 
nuoriso- harraste- ja kilpaurheilutoiminnasta. 

Kaikki harrastajat ovat tervetulleita mukaan SML:n toimintaan 
kulttuuriin, rotuun, uskontoon, sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai varallisuuteen katsomatta. Kaikkia SML:n
toiminnan parissa harrastavia ihmisiä yhdistää rakkaus 
moottoriurheiluun ja sillä näkökulmalla tuomme yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa jatkossa esille. SML:n toiminnan parissa voi toimia 
harrastajana, kilpailijana, toimitsijana, huoltajana, taustajoukoissa tai 
missä tahansa muussa roolissa, jonka kukin itselleen kokee parhaana.



4. Käytännön toimenpiteet

Tavoite Nykytila Toimenpiteet Mittari

Esteettömyys ja
saavutettavuus

Kilpailupaikkojen 
kehittäminen sellaiseksi, 
että ne ovat kaikkien 
saavutettavissa 
tasapuolisesti. 
Esteettömät tilat hyvin 
harvoin aiheuttavat 
haittaa kenellekään.

Rata-alueilla esteettömyys 
joskus haastavaa.
SML:n toimiston tilat ovat 
jotakuinkin esteettömät.

Ohjeistukset rata-alueiden 
ylläpitäjille ja esteettömyys 
otetaan aiheena mukaan osaksi 
koulutusta. Tärkeitä 
huomioitavia asioita ovat inva-
WC:t ja inva-pysäköinti. 
Kulkureittien huomioiminen 
varikoilla ja katsomoissa.

Kyselyt ja rata-alueiden 
tarkastusraportit, valvojan 
raportit.

Urheilutoiminta ja
tapahtumat

SML:n toiminta ja 
tapahtumat ovat avoimia 
kaikille halukkaille. 
Harjoitus-, 
kilpailupaikoilla 
huomioidaan 
esteettömyys ja 
epäkohtiin puututaan 
aktiivisesti.

Tapahtumat ja toiminta 
ovat tällä hetkellä varsin 
avoimia, mutta tärkeää on 
saada tietoa 
yhdenvertaisuuden 
toteutumisesta. 
Esteettömyys ei aina 
toteudu suorituspaikkojen 
luonteesta johtuen ja 
tilannetta pitää parantaa.

Lisätään keskustelua ja 
tietoisuutta esteettömistä 
tapahtumista ja työstetään 
materiaaleja jäsenistön 
toiminnan tueksi. Jaetaan tietoa 
ja suosituksia ratojen omistajille 
ja ylläpitäjille, sekä kilpailun 
järjestäjille. Oikeanlaisella 
suunnittelulla esteettömyyden 
toteuttaminen harvoin 
aiheuttaa suuria kustannuksia.

Kilpailupaikkojen 
tarkastusraportit, 
tulevaisuuden kyselyt ja 
palautteet tapahtumista. 
Uusien erityisryhmien ja 
harrastajien määrä. 



4. Käytännön toimenpiteet

Tavoite Nykytila Toimenpiteet Mittari

Osallistuminen,
vaikuttaminen ja 
viestintä

Jäsenistö kokee SML:n 
toimintaan 
osallistumisen helpoksi ja 
mielekkääksi. Kaikkien 
lajien edustajilla on 
yhdenvertainen 
mahdollisuus osallistua 
harrastus- ja 
kilpailutoimintaan sekä 
muuhun toimintaan ja 
luottamustehtäviin. 

Tilanne on hyvä, mutta 
tiedottamisen osalta on 
parantamisen varaa. Uusien 
ihmisten löytäminen 
yhteisöön tuntuu olevan 
hankalaa.

Strategiatyöryhmän osa-
alueisiin kuuluu viestintään 
keskittyvä työryhmä, jonka työ 
SML:n viestinnän ja 
vaikuttamisen osalta on 
käynnissä koko ajan. 

Julkaistaan SoMe-kampanja 
”Jeesaa, älä kiusaa” – teemalla.
Korostetaan viestinnässä kaikkia 
henkilöitä yhdistävää tekijää, 
rakkautta moottoriurheiluun. 

Päivitetään tasa-arvo – osio 
SML:n verkkosivuille.

Julkaistaan SML:n YouTube-
kanavalla videoita toimitsijoiden 
tarinoista, eli siitä mitä he 
tekevät ja miten ovat lähteneet 
toimintaan mukaan. Nostetaan 
videoita esille sosiaalisessa 
mediassa.

Kyselyt, palautteet ja eri 
lajien ja jäsenryhmien 
edustus SML:n
luottamustehtävissä, 
toimitsijatehtävissä ja 
kilpailusarjoissa. 
Harrastusryhmien 
jäsenmäärät ja 
lisenssimäärät.



4. Käytännön toimenpiteet

Tavoite Nykytila Toimenpiteet Mittari
Koulutus Kaikissa SML:n 

koulutuksissa 
huomioidaan tämän 
suunnitelman tavoitteet 
ja tarjotaan ajankohtaista 
tietoa osallistujille. 
Madalletaan kynnystä 
rakentavan keskustelun 
käynnistämiseksi.

Koulutuksessa sivutaan 
suunnitelman aiheita, mutta 
ne pitää integroida 
tiiviimmin luonnolliseksi 
osaksi koulutuksia.

Työstetään materiaaleja ja 
jaetaan tietoa koulutuksissa 
SML:n jäsenille, kilpailijoille ja 
luottamushenkilöille. 
Tarjotaan moottoriurheiluun 
liittyviä koulutuksia veloituksetta 
silloin kun se on mahdollista. 
Kootaan kerhoille ja lajiryhmille 
ohjeistus tasa-arvoon liittyvistä 
asioista ja kiusaamiseen 
puuttumisesta. Lisätään 
yhteistyötä Olympiakomitean ja 
Suomen urheilun eettisen 
keskuksen kanssa esim. yhteisten 
koulutustilaisuuksien muodossa.

Tuotetut materiaalit sekä 
tulevaisuuden kyselyt ja 
selvitykset 
yhdenvertaisuuteen ja 
tasa-arvoon liittyen.


