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Kokemukseni tasa-arvotyöstä
Käsitykseni on aina ollut, että Suomi on maailman tasa-arvoisimpia maita (kaiketi 3.
sijalla tälläkin hetkellä). Kun sain ensimmäisen kerran tietoa Lapin Letka -tasaarvohankkeesta ajattelin, että onpa turha juttu. Eikö rahoja voisi käyttää
tärkeämpäänkin? Kun minut sitten nimettiin HUMAKin Tornion kampuksella
hankkeen projektikoordinaattoriksi, kaivoin esille tasa-arvolain (Laki naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta). Yllätyin lain laajuudesta ja siitä, että siinä on vahvasti
esillä myös koulutukseen ja oppilaitoksiin liittyvät tasa-arvokysymykset.
Koulutamme opiskelijoita alalla, jolla on perinteisesti ollut naispuolisten enemmistö.
Keskeiseksi tavoitteeksi tuli miespuolisten hakijoiden ja sitten myös opiskelijoiden
lisääminen koulutuksessamme. Aluksi pyrittiin saamaan opiskelijatutoreiksi myös
miehiä, jotka voisivat viedä tietoa koulutuksestamme myös miesvaltaisiin yhteisöihin
kuten varuskuntiin ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten miesvaltaisille aloille.
Tosin tähän osallistui myös naispuolisia opiskelijoita. Markkinointimateriaalia on
kehitetty siihen suuntaan, että se vetoaisi enemmän miespuolisiin.
Teimme julisteen ”Kulkijan sydän ja seikkailijan mieli” sekä saman myös roll-upina.
Lisäksi mainostoimisto Focus Flown myötävaikutuksella on kahtena keväänä
toimitettu mainoskampanja sosiaalisessa mediassa. Kolmen vuoden aikana näillä
toimenpiteillä on havaittu olevan vaikutusta miespuolisten hakijoiden ja opiskelijoiden
määrä on lisääntynyt. Myös tämän kevään yhteishaussa näyttää miespuolisia
hakijoita olevan enemmän kuin muilla HUMAKin kampuksilla.
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Organisaatiossamme on tasa-arvosuunnitelma, joka koskee sekä henkilöstöä että
opiskelijoita (hyväksytty 2.6.2010). Joten sen tekemiseen ei HUMAKissa ole ollut
tarvetta hankkeen aikana.
Toinen mielenkiintoinen kokemus on ollut mukanaolo tasa-arvon verkkokurssin
suunnittelussa. Tosin pääasiallisen työn sen suhteen tekivät Lapin letkan palkatut
työntekijät (Joni Minkkinen ja Heli Alaräisänen). Kurssi on otettu mukaan
koulutusohjelmamme opetussuunnitelmaan lukukaudeksi 2012 - 2013. Tulen
toimimaan kurssista vastaavana lehtorina. Eli pääsen tekemään tasa-arvotyötä
tosissaan koulutuksen yhteydessä. Tosin tasa-arvokysymyksiin on tullut kiinnitettyä
huomiota entistä enemmän myös muuten koulutuksessa eri aihealueilla (esim.
työelämätaidot) hankkeessa mukanaolon ansiosta.
Hanke on avartanut omiakin näkemyksiä tasa-arvosta ja on tullut huomaamaan, että
kyllä meillä on vielä paljon tekemistä tasa-arvokysymyksissä yhteiskunnassamme.
Perusongelma tasa-arvokysymyksissä on se, että vahvat stereotypiat ovat vallalla ja
niitä on vaikea kovin nopeasti muuttaa. Asiasta puhuminen ja esille nostaminen vie
kehitystä eteenpäin. Olen tullut myös herkäksi huomaamaan tiedotusvälineistä tasaarvoon liittyvät jutut.
Olen ollut kaksi kertaa sairaslomalla ja kolme kuukautta työelämäpäivityksessä.
Viimeksi mainitun aikana valmisteltiin Torniossa 8.12.2010 ollut Media, sukupuoli ja
nuoret – seminaari, missä Lapin Letka oli vahvasti mukana. Siinä tarkasteltiin aihetta
mm. nuorten lehtien ja sarjakuvien kautta.
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