Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma / kehittämistoimenpiteet 2016-2018

Tavoite
Naisvalmentajien määrän lisääminen

Toimenpiteet
- Mukana yhteisessä palloilulajien
hankkeessa ”Valmentaa kuin nainen”
- Naisvalmentajien mentorointiohjelma
- Pelaajasta valmentajaksi koulutus
- Lajimentorien kouluttaminen
tukemaan erityisesti naisvalmentajia
- Kuvataan selkeästi liiton organisaatio ja
päätöksenteko nettisivuille
(liittohallitus, lajiryhmät, työryhmät ja
niiden valinta)

Aikataulu
2014-2018

Vastuuhenkilöt
Merja Markkanen
Matti Virtanen

Arviointi
Naisvalmentajien määrä,
koulutusten ja tilaisuuksien
määrä

2016

Talous- ja
hallintotyöryhmä

Seurat kokevat päätöksenteon
selkeänä ja avoimena

Huomioidaan luottamuselimissä
sukupuolten edustus suhteessa
harrastajamäärän ja alueellinen
yhdenvertaisuus

-

Liittohallituksen ja lajiryhmien valintaan
asetetaan aina ehdollepanotoimikunta
Seurojen aktivointi edistämään asiaa

2016 ->

Liittohallitus
Talous- ja
hallintotyöryhmä

Naisten ja miesten määrä
Alueellinen kattavuus

Reilu Peli -periaatteet

-

Ringeten Reilu -periaatteiden
päivittäminen koskemaan molempia
lajeja
Periaatteiden jalkauttaminen
Tehdään kirjallinen toimintaohje
Puututaan epäasialliseen käytökseen
(katsomossa, peleissä,
seuratoiminnassa)
Palaveri FIMU:n kanssa
Kokeiluja seurojen kanssa

2/ 2017

Merja Markkanen
Janne Borgström

Reilu Peli -periaatteet tehty

2016-2018

Merja Markkanen

Kirjallinen toimintaohje tehty

2017-2018

Projektityöryhmä

Kokeiluja on tehty ja niistä
kerätty kokemuksia

Liiton organisaatio ja päätöksenteko
ovat avointa ja selkeää

-

Syrjintään ja häirintään puuttuminen
-

Selvitetään maahanmuuttajien
mahdollisuutta osallistua toimintaan

-

Taloudellinen yhdenvertaisuus /
kustannusten maltillisuuteen
vaikuttaminen

-

Vaihtoehtojen esille tuonti ja aiheen
esilläpito
Tilojen järkikäyttö (jääkustannukset)
Kilpailujärjestelmä
Kaukalopallon ja ringeten (RiTu)
tukirahastot ja niistä viestintä
Seurojen tukirahastot

2017-2018

Talous- ja
hallintotyöryhmä

Asia on ollut esillä viestinnässä
Rahastoista jaetaan tukea

Selvitetään liikuntarajoitteisten
mahdollisuutta osallistua toimintaan

- Teemapäiviä kokeiluun seurojen kanssa
- Palaveri VAU:n kanssa

2017-2018

Projektityöryhmä

Kokeiluja on tehty ja niistä
kerätty kokemuksia

Toiminnan tarjoaminen eri
ikäryhmille

- Nuorten Minigames -turnaukset
- Aikuisten harrastetoiminnan
kehittäminen
- Kaukalopallon SM-turnaus naisille 2017

2017-2018

Työryhmät

Tapahtumien määrä
Harrastajien määrä

2017

Projektityöryhmä

2017

Salla Mäkelä

-

Kaukalopallon tarjoaminen naisille
Ringeten tarjoaminen miehille
Viestintätapojen selkeyttäminen

- Selvitetään mitä tarkoittaisi pelillisesti
ja taloudellisesti, säännöt jne.
- Tehdään viestintäohje, jossa kerrotaan
ne viestimet mitä käytetään ja mitä
kussakin viestitään sekä kenelle viesti
lähetetään (seuraposti, nettisivut, jäsen
sähköposti, some, ringette- ja
kaukislehti)
(viralliset asiat, info kanava,
maajoukkue, tapahtumat, viihde)

Viestintäohje tehty

