


Arvioidaan laajasti  
omaa toimintaa. 
Tunnistetaan käytäntöjä 
tai tilanteita, joissa voi 
esiintyä eriarvoisuutta.

Perustellaan 
yhdenvertaisuutta 
edistävä uusi käytäntö 
ja tehdään siitä 
toimenpideehdotus.

Kootaan kehittämistoi-
menpiteet 
yhdenvertaisuus-
suunnitelmaan.

Asetaan kehittämistoimen-
piteille tavoitteet 
vastuuhenkilöineen ja 
aikatauluineen. Tavoitteet 
voivat olla määrällisiä (kpl, 
%) ja/tai laadullisia (esim. 
oikeudenmukai-suuden
kokemuksen kasvu).

Toteutetaan 
yhdenvertaisuus-
suunnitelmaa osana 
toimintasuunnitelmaa.  
Kauden päätyttyä 
arvioidaan 
kehitystoimenpiteiden 
tuloksia ja tehdään 
korjausliikkeitä 
tarvittaessa.

Taustaa…
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Sukupuolten välinen yhdenvertaisuus

Eri-ikäisten yhdenvertaisuus

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli -…

Etninen yhdenvertaisuus

Kielell inen yhdenvertaisuus

Henkilökohtaiseen elämänkatsomukseen li ittyvä …

Taloudellinen yhdenvertaisuus

Toimintakykyyn li it tyvä yhdenvertaisuus

Kaikki

Mitkä yhdenvertaisuutta ja vähemmistöryhmiä koskevat asiat vaatisivat järjestössänne eniten kehittämistä?

Suunnitelma yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluprosessin kulusta 



Kaikki Snoukkaa -hanke

Kaikki Snoukkaa on Suomen Lumilautaliiton vammaislautailun edistämisprojekti, jossa 
viestitään lumilautailun harrastus- ja kilpailumahdollisuuksista liikuntarajoitteisille ja 
muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille ja heidän lähipiirilleen.

Tavoitteet:

1.) Saada lajin pariin uusia vammaisharrastajia. Saada kontakti jo olemassa oleviin vam-
maisharrastajiin. Innostaa ja aktivoida vammaisia lapsia ja nuoria omaehtoisen liikunta-
harrastuksen pariin. Lisätä vammaisharrastajien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tuoda eri
harrastajaryhmät yhteen.

2.) Kehittää lumilautailun harrastusmahdollisuuksia ja lajikulttuuria esteettömämmäksi.
Kehittää toimijoiden (valmentajat, lautaopettajat) osaamista vammaislautailun saralla.
Kehittää vammaislautailun luokittelujärjestelmää suomessa.

Kolmivuotinen hanke. Viimeinen hankekausi 1.6.2017-31.5.2018.

Yhteistyössä: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Lumilautaliitto ry, Rukan ja Pyhän 
hiihtokeskukset, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Suomen 
Paralympiakomitea.



Mitä on tehty?
 Viestintää, viestintää ja vielä kerran viestintää :) 
- Tietoa mahdollisimman moneen suuntaan, jotta viestimme tavoittaa 
kohderyhmän. Nettisivut ja somekanavat hankkeelle. Blogikirjoituksia 
laskijoista. 

 Kokeilutapahtumia vahvassa yhteistyössä Vau ry:n, MALIKE:n ja 
Lumilautaseura Sputnikin kanssa

 My Turn –tarinoita lumilautailusta lyhytdokumentti   
- 10 lumilautailijaa eri vammataustoista laskee ja kertoo lajin merkityksestä. 
Elokuvan ensi-ilta järjestettiin 2.11.2017 Messukeskuksessa.

 Liikuntamaa messut 2017

 Koulutusta vahvassa yhteistyössä MALIKE:n ja Vau ry:n kanssa.

 Hallinnon ja rakenteiden kehittämistä: opi huomioimaan, näkemään, 
kysymään.

- mm. soveltava sarja Banked Slalomin SM-kisoihin, soveltavan laskijoita 
mukaan seuratreeneihin Hyvinkäällä, Paralumilautailun MM-kisat Suomen 
Pyhälle maaliskuussa 2019.



 Meistä on moneksi

- Hieno asia ja ihanaa että laji kiinnostaa monenlaisia ihmiä, mutta samalla tuska vähäisistä resursseista kasvaa. Miten 
ehtisimme kehittää ja tukea kaikkia? Mitä jos joku jääkin syrjään? 

 Lajin järjestäytymättömyys/omaehtoinen tapa liikkua, ohjattua toimintaa on vähän

- Ehdottomasti myös lajin vahvuus, mutta kääntöpuolena: vaatii hirvittävästi tahtoa ja oma-aloitteisuutta yksilöiltä ja 
perheiltä aloittaa harrastus, löytää osaava ohjaaja, löytää harrastuskavereita

 Tiedon puute, ennakkoluulot ja välinpitämättömyys

- Kaikesta tiedottamisesta huolimatta, edelleen on paljon palvelun tarjoajia (hiihtokouluja, hiihtokeskuksia, seuroja), joissa ei 
tiedetä soveltavasta lumilautailusta ja apuvälineistä. Seuratoiminnassa saatetaan vielä jännittää kaikkien mukaan ottamista. 

- Ihmisillä saattaa olla ennakkoluuloja lajista: ”VAARALLISTA JA POIKKEUKSELLISEN VAIKEAA!” Väärin. Oikeilla vääineillä ja 
ohjauksella hauskaa ja mahdollista. Monesti suurinpana esteenä lapsen lumilautaharrastukselle on ollut vanhempien 
ennakkoluulot. 

- Osa palvelun tarjoajista suhtautuu aiheeseen välinpitämättömästi ja ei ole kiinnostunut kehittämään esim. hiihtokeskuksen 
esteettömyyttä. 

 Luokittelujärjestelmää ei Suomessa kilpalumilautailuun juuri vielä ole ja kansallisella tasolla paralumilautailun olosuhteet 
ovat vähäisiä

Onneksi tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta. Soveltava lumilautailu ja paralumilautailu on saanut Suomessa huomiota. 
Yhä useammasta hiihtokoulusta löytyy soveltavan lumilautailun opettajia ja joitakin apuvälineitä. MALIKE ja SOLIA ovat 
hankkineet uusia lumilautailun apuvälineitä. Seuratoimintaan on otettu mukaan erityistä tukea tarvitsevia laskijoita. 
Suomessa järjestetään paralumilautailun arvokisat. Lajiliitossa osaaminen ja tieto lisääntynyt huimasti. 
HARRASTAJAMÄÄRÄT KASVANEET. 

Haasteet ja miltä näyttää tulevaisuus?


