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Punainen kortti rasismille -hankkeen tausta
Suomalaisissa
eri sarjatasojen
jalkapallo-otteluissa
on näytetty pelaajien
johdolla punaista
korttia rasismille jo
2000-luvun alusta asti.

Punainen kortti rasismille -hanke käynnistyi vuonna 2003 Suomen Monikulttuurisen Liikuntaliiton FIMU ry:n toimesta. Hanketta on toteutettu
alusta asti tiiviissä yhteistyössä Jalkapallon pelaajayhdistyksen kanssa ja
suomalaisissa eri sarjatasojen jalkapallo-otteluissa
on näytetty pelaajien johdolla punaista korttia rasismille jo 2000-luvun
alusta asti.
Alunperin vuonna 1996 Iso-Britanniasta lähtenyt Show Racism the
Red Card -aloite on levinnyt kansainväliseksi tunnukseksi varsinkin jalkapallon parissa. Suomessa punainen kortti rasismille -tunnus tunnetaankin
kuitenkin myös useassa muussakin lajissa. Punaista korttia rasismille on
nostettu viime vuosien aikana mm. futsalin, jääkiekon, koripallon, käsipallon, lentopallon, lumilautailun, rugbyn, pesäpallon, salibandyn ja useiden
eri kamppailulajien toimesta. Hanke välittää rasismin- ja syrjinnänvastaista
sanomaa harrasteliikunnasta huippu-urheiluun hyödyntäen yhteistyötä
seurojen, oppilaitosten, järjestöjen ja lajiliittojen kanssa.
Etenkin viime vuosien aikana Punainen kortti rasismille -hanke on
onnistunut luomaan uusia suhteita ja yhteistyötä erilaisten sidosryhmien,
yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena on jatkaa ja laajentaa jo luotuja suhteita sekä saada uusia urheilulajeja, -seuroja ja -liittoja
mukaan hankkeeseen. Punainen kortti rasismille -hanke ei tee pelkästään
rasisminvastaista työtä, vaan myös laajemmin syrjinnänvastaista (mukana
kaikki syrjinnän muodot) työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi liikunnassa ja urheilussa. Punainen kortti rasismille -hanke edustaa myös Syrjinnästä
vapaa alue -verkostossa urheilua ja liikuntaa.
Punainen kortti rasismille –hankkeen tunnus ja toiminta tunnistetaan
jo monessa lajissa ja useat seurat (kuten esim. Salon Vilpas, Kaarinan Pojat,
HNMKY, FC Honka, JJK Jyväskylä, HJK) ovat aktiivisia yhteistyökumppaneita.
Hienona palkintona ja kunnianosoituksena Punainen kortti rasismille -hankkeen toiminnasta tuli vuoden 2018 Urheilugaalassa, jossa hanke oli ehdolla
vuoden urheilukulttuuritekona.
On tärkeätä jatkaa ja laajentaa jo tunnettua toimintaa, ja siksi onkin tärkeää ja hienoa, jos toiminta pystyy jatkumaan keskeytyksettä vuonna 2018.
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Tärkeitä toimintoja viime hankekaudella:
1. Punainen kortti rasismille -kasvatuspaketti,
kasvatuspeli ja kouluvierailut
•
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
•
		
		

jotka aidosti työskentelevät ympäristössä, jossa tasa-arvoisuus 		
ja yhdenvertaisuus voi toteutua. (esim. Veikkausliigan Punainen
kortti rasismille -pyyheliinat; käytännön esimerkki, miten arjessa
voi viestittää helposti ja tehokkaasti urheilijan iholla).

Kouluvierailukouluja pääkaupunkiseudulta Espoosta,
Helsingistä ja Vantaalta sekä Järvenpäästä
Järvenpää hyvänä esimerkkinä Liikkuva koulu yhteistyöstä.
Liikkuva koulun Järvenpään hankekoordinaattori on toiminut
yhteyshenkilönä ja sopinut koulujen kanssa teematunneista, 		
jotka ovat olleet kestoltaan 45–120 minuuttia.
Kysely ja datan kerääminen integroituna kasvatuspeliin:
kysymyksinä esim.
Onko koulussanne aiemmin käsitelty rasismia? Onko koulussanne käsitelty kiusaamista? Pystyykö koulu ehkäisemään
tarpeeksi kiusaamista ja sanallista nimittelyä? Onko ketään 		
kiusattu esim. erilaisen kielen tai ulkonäön perusteella?
Esim. Järvenpäässä 53 prosenttia oppilaista (273 oppilasta
519 oppilaasta) kokee, että rasismia ei ole käsitelty aiemmin 		
koulussa ennen (meidän) vierailuamme.

4. Lasten ja nuorten tapahtumat/turnaukset
Power Cup, Helsinki Cup, Stadi Cup, Vantaa Cup
School Action Day, Opinmäen urheiluexpot
Tavoitettu yhteensä noin 100 000 lasta ja nuorta!

5. Syrjinnästä vapaa stadion -kampanja
Osana #syrjinnästävapaastadion -kampanjaa suomalaiset
stadionit sekä urheilu- ja liikuntapaikat julistautuivat vuosien 		
2017 ja 2018 aikana syrjinnästä vapaiksi alueiksi.
Syrjinnästä vapaita urheilu ja liikuntapaikkoja mm.
Veritas stadion, Turku
Tammelan stadion, Tampere
Ratinan stadion, Tampere
Lahden stadion, Lahti
Rovaniemen keskuskenttä, Rovaniemi
Sauvonsaaren stadion, Kemi
Telia 5G Areena, Helsinki
Elisa Stadion, Vaasa
Savon Sanomat Areena, Kuopio
EBK-Honka Areena, Espoo
Metro Areena, Espoo
Tapiolan Urheiluhalli, Espoo
Salohalli, Salo

2. Isot ottelutapahtumat, teemapelit ja messut
Stadin Derby: HJK vastaan HIFK (yksi vuoden seuratuimmista
urheilutapahtumista)
Punainen kortti rasismille -teemaottelut eri lajeissa. Yhteensä
15 ottelua: lajeina jalkapallo, koripallo, jääkiekko, käsipallo, 		
rugby.
Go Expo: noin 40 000 kävijää
Educa-messut: noin 15 000 kävijää

3. Urheilijoiden roolimallin ja viestinnän yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Olemme korostaneet urheilijoiden oman viestinnän merkitystä.
Urheiljoiden ääni korostuu myös tulevaisuudessa. Vahva viesti 		
rasisminvastaiselle työlle tulee vapaaehtoisilta urheilijoilta, 		
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6. #RainbowLacesFinland ja #RainbowArmband
-kampanjat yhteistyössä Jalkapallon pelaajayhdistyksen kanssa.

9. Kansainvälinen yhteistyö
Punainen kortti rasismille -hanke edustaa Suomea kansainvälisessä Show Racism the Red Card -verkostossa, jossa ovat mukana
mm. Englanti, Wales, Skotlanti, Irlanti, Hollanti Tanska, Norja, Ruotsi, Saksa ja Islanti. Olimme mukana Erasmus+ -hankkeessa 2015–
2017 yhdessä Iso-Britannian, Irlannin, Tanskan ja Hollannin kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli vaihtaa hyviä käytäntöjä osallistujamaiden kesken, tiivistää maiden välisiä suhteita, jakaa tietoa ja
muodostaa välineitä rasisminvastaiseen kasvatukseen ja koulutukseen. Erityisesti meidän hankkeen kehittämä kasvatuspeli on
herättänyt suurta kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Kampanjoilla halutaan levittää avoimempaa ilmapiiriä koko 		
jalkapalloyhteisöön harrastejoukkueista liigatasolle. Kengännauhoilla ja kapteeninnauhoilla halutaan osoittaa, että kaikki ovat tervetulleita jalkapallon pariin huolimatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolen ilmaisusta. 2017–2018 kampanjan aikana
lähetettiin yli 150 kengännauhaparia ja yli 100 kapteeninnauhaa
ympäri Suomea.

7. Jalkapalloon liittyvät kampanjat yhteistyössä
Jalkapallon pelaajayhdistyksen kanssa
#jalkapallokuuluukaikille -konsepti, johon kuuluu syksyllä
järjestettävät Vastaanottokeskusten SM-turnaus ja #samassajoukkueessa ammattiliittojen (mm. SAK, PAM, JHL, Rakennusliitto,
TEAM jne.) järjestämä tapahtuma. Lisäksi jalkapallon kansainväliset kampanjat #footballvhomophobia (jalkapallon LGBTI+ inklusiivisuuden edistäminen #weplaystrong (tyttö- ja naisjalkapallon
aseman edistäminen) #morethanfootball (jalkapallon yhteis-		
kuntavastuu) ja #equalgame (jalkapallon yhdenvertaisuuskampanja)

8. Yhteistyö lajiliittojen kanssa
Olemme tehneet kuluneen hankekauden aikana useiden eri 		
lajiliittojen (kuten esim. Suomen Palloliitto, Koripalloliitto, Käsipalloliitto, Lentopalloliitto, BJJ liitto) kanssa yhteistyötä ja tulevaisuu
dessa olisikin hienoa syventää yhteistyötä.
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Hankkeen vaikuttavuuden lisääminen
Hankkeen vaikuttavuuden lisäämiseksi ja analysoimiseksi pyrimme
rakentamaan hankkeelle vaikuttavuusketju-projektin kokonaistilanteen
hahmottamiseksi. Vaikuttavuusketju on prosessi, joka koostuu seitsemästä
osasta; tarpeesta, visiosta, tavoitteesta, resursseista, toimenpiteistä,
tuloksista ja vaikuttavuudesta. Vaikuttavuusketju on työkalu, jota
voidaan käyttää paitsi toimenpiteiden jatkuvan arvioinnin viitekehyksenä
mutta myös konkreettisesti arvioinnin helpottamisessa.
Vaikuttavuusketju on käyttökelpoinen johtamisen työkalu mitä
erilaisemmissa vaiheissa hankkeita tai projekteja. Ei ole olemassa
sellaista toiminnan vaihetta, jolloin toimintaa ei kannattaisi tarkastella
vaikuttavuuden näkökulmasta.
Vaikuttavuusketju on hyvä työkalu suunnitteluun, toiminnan ohjaamiseen
ja uusien ideoiden testaamiseen. Se pakottaa miettimään toiminnan
kriittiset osa-alueet ja jäsentää toiminnan niin itselle kuin ulkopuolisille.
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Vaikuttavuusketjun seitsemän osaa
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Mitä
halutaan?

Mitä
tehdään?
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Tavoite
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Resurssit
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Toimenpiteet
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Visio

Tulokset

Vaikuttavuus
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Mitä
mitataan?

				 Tarve – Mistä yhteiskunnallisesta
				 haasteesta on kysymys?

vastanneista ulkomaalaistaustaisista nuorista suurempi osa raportoi
kokeneensa kiusaamista ja osallistuneensa kiusaamiseen kuin
Etelä-Suomessa. Lisäksi sukupolvisuus vaikuttaa nuoren kokemukseen kiusaamisesta ja fyysisestä uhasta. Suomessa syntyneet, toisen
polven ulkomaalaistaustaiset nuoret raportoivat kokeneensa fyysistä
uhkaa vähemmän kuin ulkomailla syntyneet, ensimmäisen polven
nuoret. Tulokset vahvistavat aiempaa tutkimusnäyttöä siitä, että
ulkomaalaistaustaisten nuorten kiusaamiseen ja fyysiseen uhkaan
liittyvät kokemukset poikkeavat suomalaistaustaisten nuorten
kokemuksista. Vakavia toimintarajoitteita, kuten vaikeuksia näkemisessä, kuulemisessa, liikkumisessa, muistamisessa, uusien asioiden
oppimisessa tai keskittymisessä, esiintyi kolmanneksella ulkomailla
syntyneistä nuorista. Toimintarajoitteita esiintyi ulkomaalaistaustaisilla nuorilla huomattavasti useammin kuin muilla nuorilla.
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Ennen kuin aletaan suunnittelemaan toimintaa, on tärkeää tunnistaa ne
haasteet, mihin olemme kehittämässä ratkaisuja. Tämä edellyttää ymmärrystä toimintaympäristöstä, kohderyhmästä ja muista asian parissa
toimivista tahoista.
Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan 19,4 prosenttia perusopetuksen
4. ja 5. luokan oppilaista on kokenut syrjivää kiusaamista koulussa tai
vapaa-ajalla lukukauden aikana. Prosenttiosuus kasvaa mentäessä 8.
ja 9. luokalle (24,4%), mutta vähenee huomattavasti lukiossa (11,2%).
Kyselyyn vastanneista 7,3 prosenttia kokee koulukiusaamista vähintään kerran viikossa. Kouluterveyskyselyyn vastanneista nuorista 87
prosenttia oli suomalaista syntyperää. Nuoria, joiden vanhemmista
toinen oli ulkomaalaistaustainen, oli 7 prosenttia, Suomessa syntyneitä ulkomaalaistaustaisia nuoria 2 prosenttia ja ulkomailla syntyneitä
ulkomaalaistaustaisia nuoria 4 prosenttia. Etenkin ulkomailla syntyneiden nuorten osuus vastaajista on kasvanut. Koulukiusaaminen
kohdistui erityisesti etenkin ulkomailla syntyneisiin nuoriin ja poikiin
useammin kuin tyttöihin.

Nuorisobarometrin (2014, N=1903)) mukaan koulussa esiintyy eniten
syrjintää: miltei puolet vastanneista on kokenut syrjintää koulussa,
erityisesti peruskoulussa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Koululla on siis paitsi erityinen vastuu myös hyvät mahdollisuudet
edistää yhdenvertaisuuden toteutumista nuorten arjessa. Nuorten
kokemukset kertovat synkkää sanomaa syrjiviin rakenteisiin puuttumisen vähäisyydestä. Vain joka viides nuorista arvioi, että syrjintätapauksen selvittely on johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten
toimintakäytäntöjen tai ohjeiden muuttamiseen.

Vuonna 2017 ulkomailla syntyneistä pojista 24 prosenttia ja tytöistä
13 prosenttia koki toistuvaa koulukiusaamista. Suomalaista syntyperää olevien nuorten osalta poikien vastaava osuus oli 5 prosenttia ja tyttöjen 4 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisista pojista 26–34
prosenttia ja tytöistä 26–35 prosenttia oli tullut kiusatuksi koulussa
tai vapaa-ajalla ihonvärin, kielen tai ulkomaalaisen taustansa vuoksi.
Ulkomaalaistaustaiset nuoret sekä kokevat koulukiusaamista että
osallistuvat muiden oppilaiden kiusaamiseen enemmän kuin suomalaistaustaiset nuoret. Pojat kokevat kiusaamista ja kiusaavat enemmän
kuin tytöt.

Lasten ja nuorten syrjintäkokemukset ovat vahvasti yhteydessä
moniin pahoinvoinnin ulottuvuuksiin, kuten turvattomuuden
kokemuksiin, heikkoon sosiaaliseen luottamukseen ja hauraaseen
tulevaisuudenuskoon. Syrjinnän uhreilla on myös muita enemmän
säännöllisiä terveysoireita, ja he ovat keskimääräistä tyytymättömämpiä niin terveydentilaansa kuin elämäänsä kaiken kaikkiaan.
Ahdistuneisuusoireilu oli yleisempää ulkomaista syntyperää olevilla,
ulkomailla syntyneillä kuin muilla nuorilla. Vuonna 2017 ulkomailla
syntyneistä tytöistä 24 ja pojista 23 prosentilla oli kohtalaista tai
vaikeaa ahdistuneisuutta.

Nuoren etninen tausta vaikuttaa koettuun kiusaamiseen. Ulkomaalaistaustaisilla nuorilla koetussa kiusaamisessa ja kiusaamiseen osallistumisessa on myös alue-eroja. Esimerkiksi Itä-Suomessa kyselyyn
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Hankkeessamme pyrimme korostamaan kouluvierailuilla paitsi
rasismiin liittyviä teemoja, mutta myös ryhmässä toimimisen taitoja
ja sitä, että hyvä luokka toimii kuin hyvä urheilujoukkue. Parhaimmillaan urheilussa joukkueen jokaisesta jäsenestä pidetään huolta,
koetaan osallisuuden sekä yhteenkuuluvuuden tunteita ja tärkeää
olisikin koulussa tuntea samoin. Kannustamme ja korostamme
kouluissa myös yksinkertaisten kysymysten tärkeyttä (mitä sinulle
kuuluu? miten voit?)

Tarvitsemme myös enemmän yhteistyötä eri toimijoiden välillä,
jotta saamme enemmän resursseja sekä asiantuntemusta – jotta
pystymme tavoittamaan mahdollisimman paljon ja laaja-alaisesti
lapsia, nuoria ja vanhempia. Lisäksi opettajat, valmentajat ja liikuntaa ohjaavat tarvitsevat enemmän koulutusta ja työkaluja, jotta he
pystyvät tunnistamaan paremmin rasistisia tai syrjiviä käytänteitä ja
käyttäytymistä.
Kasvatuksellisen materiaalin päivittäminen ja jalkauttaminen kaikkiin urheiluseuroihin. Urheilu- ja liikuntatiloihin syrjinnästä vapaa
alue -kyltit ja toimintaohjeet syrjintätilanteisiin.

2

				 Visio – Mitä haluamme saavuttaa?

4

Visio kertoo sen, mitä haluamme toiminnallamme saavuttaa tai olla
mukana vaikuttamassa pitkällä aikavälillä.

				 Resurssit – mahdollistajina

Visiomme on, että vuonna 2020 jokainen perusopetuksen oppilas
tietää mitä on rasismi ja syrjintä. Kiusaamisen-, rasismin- ja syrjinnänvastaista opetusta annetaan alueellisesti kattavasti oppilaiden
ikätaso huomioiden peruskoulusta alkaen.

Mitä resursseja (työaika, hankinnat/ostopalvelut) tavoitteisiin vastaaminen edellyttää?
Hankkeella on päätoiminen projektipäällikkö ja osa-aikainen työntekijä. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä usean eri toimijan kanssa.
Hanke on tehnyt usean vuoden ajan tiivistä yhteistyötä erityisesti
Jalkapallon pelaajayhdistyksen kanssa. Hankkeella on myös lukuisia
eri yhteistyötoimijoita sekä urheiluseuroja eri lajeista ja lajiliitoista.
Punainen kortti rasismille -hanke on viimeisen parin vuoden aikana
pyrkinyt ohjaamaan yhteen ja yhdistämään aktiivisia järjestö- ja
hanketoimijoita monikulttuuriseen ja rasisminvastaiseen yhteistyöhön. Yhdessä tekemällä rasismin- ja syrjinnänvastainen viesti on
paljon vahvempi ja vaikuttavampi. Lisäksi pieniä resursseja yhdistämällä säästää aikaa ja pystytään paremmin hyödyntämään jokaisen
toimijan vahvuuksia.

Jokaisessa urheiluseurassa ja lajiliitossa tulisi olla käytännön ohjeet
rasismin- ja syrjinnänvastaiseen työhön – tilanteiden ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen, raportointiin ja valvontaan.
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Tavoitteet

Mitä konkreettisia tuloksia on synnyttävä, jotta vision toteutuminen
on mahdollista?
Tavoitteena on lisätä rasismin- ja syrjinnänvastaista tietoisuutta
yhteiskunnassa liikunnan avulla. Asennekasvatuksella ja liikunnalla
on tarkoitus ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä lisäämällä tunne-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä korostamalla ihmisten
erilaisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostamista.

Seuraavan sivun (s. 10) kuva on hankkeen sidosryhmäkarttaa Suomessa. Kartassa ei kuitenkaan ole edes aivan kaikkia yhteistyöseuroja, mutta kartta antaa jonkinlaisen kuvan yhteistyön laajuudesta.
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				 Toimenpiteet
				 – Mitä konkreettisesti tehdään?

5

Yhteistyökumppanit
ja -hankkeet

Peace United
09 Helsinki Human Rights
Liikkuva seurakunta
Monaliiku ry
Sporttia kaikille -hanke
Liikkukaa ry
SPR
Yökoris
RoPS,
Toiminnan avulla työelämään
FC Santa Claus,
Hyvät väestösuhteet
PS Kemi
Reach Out -hanke
Icehearts
Wau ry
Vau ry
AC Oulu, Villan Pojat, ONS,
Hyvää seuraa -hanke
OLS, Hercules, ETTA, Sievi FS,
Tutuksi-hanke
FC Ylivieska
Yhessä Lahessa -hanke
Yhdenvertainen Ylivieska
Sport is your gang -hanke
AC Kajaani
Allianssi ry
SJK,
Jaro,
VPS,
KPV,
Seta ry
VIFK, GBK, JBK
Ihmisoikeusliitto
JJK Jyväskylä, FC Vaajakoski,
Vammaisfoorumi
JYPK, KuPS, KuFu98,
Charlie´s Surfing Team
Pallokissat
Karjalan Rugby, Joensuun
Theatrum Olga
Kataja, JIPPO
Unelmat Liikkelle
Joensuussa
Ilves, TPV, FC Lahti, Lahti Basketball,
HJS, SoVo, Union Plaani, Orimattilan Mikkelin Jukurit, MYPA,
KTP, Sudet, MiPK, PEPO
Pallo-Iirot,
Pedot, Haka, NJS, Pyrintö
Jazz, MuSa

Hanke tekee kouluvierailuita erityisesti alakouluissa, joihin hanke on
tehnyt oman kasvatuspakettinsa (vapaasti ladattavissa netistä). Hanke
tekee myös yhteistyötä Liikkuva koulu -verkoston kanssa. Hanke tulee
tekemään vuoden 2018 aikana kasvatusmateriaalin valmentajille,
ohjaajille ja opettajille.
Hankkeen tavoitteena on levittää rasismin- ja syrjinnänvastaista viestiä yhteiskunnassa ruohonjuuritason liikunnasta huippu-urheiluun
hyödyntäen yhteistyötä eri seurojen, oppilaitosten, järjestöjen ja
lajiliittojen kanssa. Hanke on lähtöisin jalkapallon parista, mutta vähitellen se on levinnyt myös muihin lajeihin: mm. koripallo, jääkiekko,
lentopallo, käsipallo, salibandy, pesäpallo, futsal, taekwondo, lumilautailu. Hanke on mukana erilaisissa lasten ja nuorten tapahtumissa,
isoissa turnauksissa ja urheilutapahtumissa sekä eri lajien yksittäisissä ottelutapahtumissa. Vuoden 2016 aikana hanke oli mukana 34
eri tapahtumassa ja tavoitti niissä noin 40 000 ihmistä. Vuoden 2017
aikana hanke oli mukana yli 50:ssä tapahtumassa ja tavoitti niissä yli
100 000 lasta, nuorta ja aikuista.
Punainen kortti rasismille -hanke nostaa vahvasti urheilun ja liikunnan parissa esiin myös Syrjinnästä vapaa alue- kampanjaa, jonka
tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja vähentää kaikenlaista
syrjintää yhteiskunnassa. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja nostaa
esiin kattavammin erilaiset syrjinnän muodot.
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				 Tulokset – Syntyykö sitä, mitä pitääkin?

HJK, Barreto, CDO Finland, HIFK, Klubi-04,
TPS, Inter, KaaPo, SaiPa, PK-35, ToPo, PPJ, Honka, Espoo United,
Tapiolan Honka, EPS, FC Espoo, EBK, VJS,
Salon Vilpas,
Paimion Haka, EIF, BK-46 VanPa, TiPS, PK-35 Vantaa, Hyvinkään Tahko,
Viikingit, Gnistan, Käpä, FC Espoo, GrlFK,
IFK Mariehamn,
FC Kiffen
Åland United

Tuottaako suunnitellut toimenpiteet niitä tuloksia, joita odotetaan
sekä miten niitä seurataan ja todennetaan?
Hankkeen tulosta ja vaikuttavuutta voidaan arvioida niiden tapahtumien ja kouluvierailujen määrän perusteella, joita hankkeessa
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tehdään sekä kuinka monta ihmistä on näiden tapahtumien avulla
tavoitettu. Esimerkiksi kouluvierailuilla selvitetään kyselyn avulla
oppilailta, onko koulussa aiemmin käsitelty kiusaamiseen, rasismiin,
syrjintään tai yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja.
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				 Vaikuttavuus pitkällä aikavälillä
Mitä vaikutuksia tulosten saavuttamisesta seuraa pitkällä aikavälillä
suhteessa alkuperäiseen tarpeeseen? Ja milloin tulokset muuttuvat
vaikutuksiksi? Ovatko vaikutukset pysyviä vai väheneekö / muuttuuko
vaikutus ajan myötä.

Syrjintään ja rasismiin liittyvän tietoisuuden lisäämistä voidaan
osoittaa eri sosiaalisten median kanavien kattavuuksien määrällä:
Seuraajat ja julkaisujen määrä (tilanne 15.3.2018):

Vaikuttavuuden osoittamisen haasteena on tällä hetkellä luotettavan seuranta-aineiston puute. Lisäksi ilmiöiden välisiä kausaalisia
suhteita (rasisminvastainen kasvatus / tiedotus – rasismin vähentyminen / lisääntyminen) on vaikea hahmottaa ja todentaa. Joku voisi
ajatella, että rasismista ja syrjinnästä puhuminen / ilmiön osoittaminen vain lisää rasismia ja sen kokemuksia, mutta me uskomme
siihen, että rasismin käsitteen ja syrjintään liittyvien ilmiön ymmärtäminen myös vähentää niitä tilanteita, jossa ”rasismikorttia” käytetään perusteettomasti. Yhtenäinen käsitys epäasiallisesta käyttäytymisestä myös urheilu- ja koulumaailmassa vähentää mahdollisten
väärinymmärrysten riskiä.

FACEBOOK
SEURAAJAT 676 hlö, TYKKÄYKSET 682 kpl
INSTAGRAM
SEURAAJAT 656 hlö, JULKAISUJA 747
TWITTER
SEURAAJAT 544
Twiitit saivat 90 päivän jaksolla 104 500 näyttökertaa ja 1200
näyttökertaa päivässä. Seuraajista on 52 % miehiä ja 48 % naisia. Iältään
yleisöstä on 20% 18–24 vuotiaita, 40% 25–34 vuotiaita, 24 % 35–44
vuotiaita ja 13% 45–55 vuotiaita.
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Tavoitteita ja uusia toimintamuotoja
toimintakaudelle 2018–2020
1.		 Kasvatuspeli käyttöön yhä useampaan alakouluun, urheiluseuraan
		
		
		
		
		
		

ja liikuntakerhoihin (esim. 09 Helsinki Human Rights). Pelillistämisen ja
teknologian hyödyntämisen merkitys opetuksessa kasvaa erityisesti
ilmiölähtöisessä opettamisessa (sekä Suomessa että kansainvälisesti).
Tarkoituksena levittää kasvatuspeliä valtakunnallisesti esim. koulutta
malla kasvatuspelin ohjaajia paikallisesti eri kouluihin. Tässä voitaisiin
hyödyntää yhteistyötä mm. Jalkapallon pelaajayhdistyksen kanssa.

2.		 Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa urheilun ja liikunnan
		 edustaminen (Punainen kortti rasismille -teemaottelut, urheilu- ja
		 liikuntatilojen julistaminen syrjinnästä vapaiksi alueiksi)

3.		 Jääkiekkoon vahvemmin mukaan (jääkiekon pelaajayhdistys, 		
		 näkyminen kypärässä -kampanja)

4.		LGBTI+ yhteisön ja sukupuolen moninaisuuden huomiointi
		 liikunnassa ja urheilussa
		 –> kampanjat esim. #RainbowLacesFinland ja #RainbowArmband.

5.		 Urheilijoiden ja seurojen avustaminen yhteiskuntavastuullisissa
		 kampanjoissa ja lahjoituksissa (esimerkkeinä mm. #jalkapallo		 kuuluukaikille -kenkäkeräykset ja Pyry Soirin tekemä varuste		 lahjoitus MYPA:lle).
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6.		 Yhteistyö yksittäisten urheiljoiden kanssa. Urheilijoiden rooli		 mallin ja viestinnän vaikuttavuus korostuu tulevaisuudessa. Meidän 		
		 hankkeen lähettiläät (Ambassadors) lisätään meidän kotisivuille.

7.		 Mukana mahdollisimman monessa eri lajissa ja seurassa, jotka 			
		 haluavat tehdä urheilun kautta syrjinnänvastaista yhdenvertaisuus- 		
			 tai yhteiskuntavastuutyötä (esim. mukana SM-viikolla 2018).

8.		 Lisää koulutusmateriaalia valmentajille, ohjaajille ja opettajille
		 rasismin, syrjinnän ja häirinnän käsittelemiseen: Turvallisempaa peliä 		
		 kaikille -opas. Tavoitteena lisätä konkreettista yhteistyötä eri lajil		 iittojen valmentajakoulutuksesta vastaavien kanssa.

9.		 Asiantuntijuus eri lajiliittojen yhdenvertaisuustyössä ja mahdol		 lisuus olla apuna liitoille yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemisessä. 		
		 Viestintäkoulutusta, jotta yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuu.

10. Aktiivinen vuorovaikutus kansainvälisesti Show Racism the
Red Card -verkostossa ja kansainvälisissä tapahtumissa.
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Hankkeen
vuosikello

PKR-teemapelit

Pihapelipäivä

Kirkon kasvatuksen
päivät

Floorball v. Homophobia
-kuukausi
#RainbowLacesFinland

Urheilugaala
Football for Refugee
Women -festivaalit

Koripallon
PKR-treenipelit

PKR-seminaari

EDUCA-messut

09 HHR:n
hiihtolomahulinat
Opinmäen
urheiluexpo
Pienet liikuntatapahtumat
PKR-kierros
Veikkausliigassa
Vastaanottokeskusten
SM-jalkapalloturnaus

GoExpo-messut

PKR!
vuosikello

Samassa joukkueessa
-turnaus: Ammattiliitot

Veikkausliigan avaustilaisuus

Unelmien
liikuntapäivä

School Action
Day
Katusählylopputurnaus

Rasisminvastainen viikko

Pihapelipäivä
Naisten Kymppi
SM-Viikko
Helsinki Cup

Stadi Cup
Power Cup
Vantaa Cup
Helsinki Pride:
Rainbow Armband
-kierros
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Maailma kylässä
-festivaalit
Opinmäen
urheiluexpo

#RainbowArmband

#equalgame

#jalkapallokuuluukaikille

#samassajoukkueessa

#RainbowLacesFinland

#weplaystrong

#footballvhomophobia
#morethanfootball

#syrjinnästävapaastadion
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