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Päivitetty 12.10.2017 

Suomen Bridgeliitto ry:n  

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 

Tämän suunnitelman tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja poistaa syrjintää. 

 

Suomen bridgeliitossa noudatetaan urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita. 

Nämä löytyvät Olympiakomitean verkkosivuilta:  

https://storage.googleapis.com/valo-

production/2016/12/urheiluyhteison_reilun_pelin_ihanteet_ja_tavoitteet.pdf 

Lähtökohdat  

Reilu Peli on jatkuva prosessi. Meistä jokaisella on yhtä suuri ihmisarvo, joka on riippumaton iästä, 

sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, 

äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta 

henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Kohtelemme toista ihmistä niin kuin haluamme toisen ihmisen 

kohtelevan meitä. Urheilussa ei ole vastustajia vaan kilpakumppaneita. Toimintamme perustuu 

keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin. 

Suomen Bridgeliitto ry (jatkossa Liitto) sitoutuu hallinnossaan ja toimissaan siihen, että kaikilla on tasa-

arvoiset oikeudet kilpailla, harrastaa, osallistua, vaikuttaa ja toimia Liiton hallinnossa, riippumatta henkilön 

iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydestä, etnisestä taustasta tai muusta 

henkilökohtaisesta ominaisuudesta.  

Tasa-arvo näkyy esimerkiksi seuraavissa asioissa, joihin Liitto kiinnittää erityistä huomiota: 

 työnantajana  
o Liitto kohtelee kaikkia työntekijöitään samanarvoisesti, riippumatta työntekijän 

henkilökohtaisista ominaisuuksista kuten sukupuolesta, iästä, sukupuolisesta 
suuntautumisesta, etnisestä taustasta tai ruumiinvammasta.  

o Työntekijöiden palkkauksessa ollaan tasapuolisia  
o Työntekijöiden rekrytoinnissa ollaan tasapuolisia 

 
 kenelle harrastus- ja kilpailutoimintaa järjestetään 

o Liitto järjestää kilpailuja tasapuolisesti erilaisille osallistujille 
o Liiton yleiset kilpailutapahtumat ovat avoimia kaikille liiton jäsenille. Normaaleissa 

mestaripistekilpailuissa ei rajata osallistumisoikeutta sukupuolen, iän tai ruumiinvamman 
perusteella. Mikäli ruumiinvamma hankaloittaa osallistumista, pyritään osallistuminen 
tekemään mahdolliseksi erityisjärjestelyin. 

o Liitto järjestää SM-kilpailuja useassa eri kategoriassa, niin, ettei mikään erityisryhmä jää 
näiden kategorioiden ulkopuolelle. Erillistä paralympiakategoriaa ei tarvita, sillä bridgessä 
fyysiset vammat eivät ole este osallistumiselle.  
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 miten eri urheilijoita tai ryhmiä tuetaan ja kannustetaan 

o Liitto suhtautuu eri aikuisryhmien maajoukkueiden toimintaan samojen periaatteiden 
mukaisesti 

o Liitto panostaa lasten- ja nuorten osallistumismahdollisuuksiin erityisillä resursseilla, jotta 
heidän mahdollisuutensa harrastaa olisivat yhtäläiset riippumatta taloudellisista taustoista 

o Liitto tarjoaa samoin periaattein valmennusta ja harjoittelumahdollisuuksia kaikille 
aikuismaajoukkueille  

 
 millaisia tiloja, vuoroja ja avustuksia urheilijat tai ryhmät saavat 

o Liiton järjestämissä SM-kilpailuissa eri sukupuolten- tai ikäryhmien kilpailuja ei järjestetä 
samanaikaisesti, niin, että ne kilpailisivat toistensa kanssa 

o Bridgessä panostetaan pääosin kaikille avoimiin kilpailuihin, joihin osallistumista ei rajata 
miltään erityisryhmältä pois, bridge on tasa-arvoisimpia kilpaurheilulajeja maailmassa 

 
 paljonko eri urheilijat tai ryhmät saavat näkyvyyttä (esim. seuran viestintä, media) 

o Viestinnässä toimitaan tasapuolisesti kaikkia jäseniä kohtaan 
o Kaikilla eri kilpaluokilla on mahdollisuus samalla tasolla tapahtuvaan viestintään liiton 

työkalujen avulla 
 

 miten urheilijoiden kanssa toimittaessa puhutaan (esim. tytöttely, pojat ei itke) 
o Liitto puuttuu kaikkiin epäasiallisiin kommentteihin, jotka suuntautuvat ikään, sukupuoleen 

tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen, vähintään puhuttelulla ja mikäli asia niin 
vaatii, liiton kurinpitotoimien kautta. 

o Liitto ei hyväksy tapahtumissaan tai toiminnassaan vihapuhetta millään tasolla 
o Kaikkia kilpailijoita ja harrastajia kohdellaan puhuteltaessa samoin 

 
 ketkä seuraa tai lajiliittoa johtavat ja ketkä valmentavat 

o Valittaessa luottamushenkilöitä ja toimijoita liiton hallitus ja toimijat sitoutuvat 
huomioimaan tasapuolisen kohtelun ja valitsemaan toimiin erilaisia toimijoita 

o Liiton hallinnossa kiinnitetään huomioita siihen, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet 
päästä ehdolle luottamustoimiin ja valituksi  

o Toimikuntia ja juryja valittaessa pyritään valitsemaan pätevistä henkilöistä sellaiset, jotka 
kattavat monta ikä- ja sukupuoliluokkaa 

 
 miten syrjivään tai häiritsevään käyttäytymiseen puututaan 

o Liiton hallitus käsittelee kaikki tietoon tulevat syrjivää tai häiritsevää käytöstä sisältävät 
tapaukset ja mikäli asiassa on perää, käsitellään ne vähintään puhuttelulla tai Liiton 
kurinpitosäännösten mukaisesti hallituksesta riippumattomassa kurinpitolautakunnassa. 

o Liitto ohjeistaa toimitsijoitaan kiinnittämään huomiota syrjintään, häiritsevään 
käyttäytymiseen tai vihapuheeseen matalalla toleranssilla 
 
 
Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty Suomen Bridgeliiton hallituksen 
kokouksessa 12.10.2017. 
Suomen Bridgeliiton hallitus päivittää tämän yhdenvertaisuussuunnitelman kahden vuoden 
välein aina parittomina vuosina. Seuraavan kerran suunnitelma päivitetään viimeistään 
vuonna 2019. 

 


