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Tervetuloa tasa-arvopäiville 1.–2.10.2015
Tasa-arvotiedon keskus Minna (THL) järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtakunnallisen tasaarvoverkoston kanssa Tasa-arvopäivät Helsingissä 1.–2.10.2015 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie
166, Helsinki). Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Tasa-arvoasioiden neuvottelupäivien tarkoituksena on
• koota yhteen tasa-arvokentän toimijoita
• parantaa toimijoiden välistä tiedonkulkua
• kehittää tasa-arvotyön koordinaatiota
• keskustella sukupuolten tasa-arvon edistämisen tavoitteista
• tiedottaa tasa-arvohankkeiden rahoitusmahdollisuuksista
• edistää kehittämistyön tuotosten kokoamista ja hyödyntämistä
• vaihtaa kokemuksia käytännön tasa-arvotyöstä
• kehittää toimintatapoja
• lisätä omaa osaamista
• vakiinnuttaa tasa-arvopäivät vuosittain järjestettäväksi tapahtumaksi.
Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan tasa-arvopäivillä sukupuolten yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa ja työelämässä, syrjimättömyyttä sekä vallan ja resurssien oikeudenmukaista jakamista. Päivien tasaarvokäsitys kattaa sukupuolen moninaisuuden sekä sukupuolen merkityksen muiden henkilöön liittyvien eriarvoisuutta aiheuttavien tekijöiden suhteen (intersektionaalisuus).

Mistä näillä tasa-arvopäivillä keskustellaan?
Tasa-arvopäivien teemoina ovat muun muassa tasa-arvopolitiikka, tasa-arvotyön kehittäminen sekä tasaarvohankkeet ja niiden rahoitus. Näistä teemoista tarjotaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, innostavaa keskustelua
ja työpajoja. Tasa-arvopäivillä luodaan myös mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia ja luoda uusia yhteistyösuhteita.
Kenelle tapahtuma on suunnattu?
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki sukupuolten tasa-arvon parissa toimivat viranhaltijat valtionhallinnossa ja kunnissa, työmarkkinajärjestöt ja kansalaisjärjestöt, yksityisen sektorin toimijat, tutkijat, opiskelijat, projektityöntekijät,
konsultit sekä muut tasa-arvoasioiden parissa työskentelevät ja niistä kiinnostuneet.

Miten voin osallistua päivien suunnitteluun ja toteutukseen?
Osallistujien omien tasa-arvotyön kokemusten esittelylle on varattu tilaa kokemuspörssissä ja posterinäyttelyssä.
Lisäksi voit myös tarjoutua esimerkiksi vapaaehtoiseksi raportoijaksi tai ehdottaa itse, miten haluaisit olla mukana.
Tarkemmat tiedot osallistumismahdollisuuksista on seuraavan sivun koosteessa.
Tehdään yhdessä tasa-arvopäivistä ikimuistoinen tapahtuma!
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Tarkemmat tiedot tapahtumasta
Aika

Torstai 1.10. – perjantai 2.10.2015

Paikka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Salit 1–3, Mannerheimintie 166, Helsinki

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset viimeistään 18.9.2015:
https://www.webropolsurveys.com/S/C4F2446A201C36F7.par
Toivomme, että ilmoittautumisesi on sitova, jotta voimme tarjota mahdollisimman monelle pääsyn tilaisuuteen. Peruutukset osoitteella: tasa-arvotieto(at)thl.fi.
Mahdolliset muutokset tapahtuman ohjelmaan päivitetään tapahtuman sivuille:
https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/tasaarvopaivat-2015.

Kokemuspörssi

Osallistujien omien tasa-arvotyön kokemusten esittelylle on varattu tilaa kokemuspörssissä. Kokemuspörssiin toivotaan puheenvuoroja laajasti tasa-arvon, nais-/mies-/tyttö/poikatyön, sukupuolen moninaisuuden ja sukupuolivähemmistöjen parissa työskenteleviltä sekä muilta sukupuolinäkökulmaa työssään hyödyntäviltä. Myös erilaiset keskusteluavaukset ja ongelmien esittelyt ovat tervetulleita.
Puheenvuoron kesto on keskusteluineen 15 minuuttia ja sen voi pitää suomeksi, ruotsiksi
tai englanniksi. Esityksissä pyydetään tarkastelemaan myös hankkeen tai toiminnan onnistumisia sekä näkemyksiä siitä, miten työtä pitäisi jatkaa.
Kokemuspörssin puheenvuorot varataan ilmoittautumisen yhteydessä.

Posterinäyttely

Tilaisuudessa on mahdollista esitellä omaa hanketta tai toimintaa myös posterin tai muun
materiaalin muodossa. Kerro näyttelytilatoiveesi ilmoittautumisen yhteydessä niin otamme yhteyttä tai lähetä viesti osoitteeseen tasa-arvotieto(at)thl.fi. Näyttelytilaan tutustutaan taukojen aikana.

Muu osallistuminen

Järjestäjät keräävät vapaaehtoista työvoimaa päivien käytännön järjestelyihin, kuten keskustelujen ja ryhmätöiden kirjaajiksi tai raportoijiksi, ilmoittautumisen hoitajiksi, twitterin
hoitajiksi, kuvaajiksi jne. Voit myös itse ehdottaa miten haluaisit olla mukana.
Järjestäjiin voi olla yhteydessä myös muiden sisältöön tai toteutukseen liittyvien ideoiden
suhteen. Ota yhteyttä osoitteeseen tasa-arvotieto(at)thl.fi.

Some

Jakaessasi kokemuksia ja ajatuksiasi tapahtumasta sosiaalisessa mediassa käytäthän tunnistetta #tasaarvopäivät.
Tapahtuman Facebook-sivun osoite on:
https://www.facebook.com/events/884816308234298/

Iltaohjelma

Iltaohjelmana on omakustanteinen yhteisillallinen ja ohjelmaa yhteistyössä Feministisen
ajatushautomo Hatun kanssa. Lisätietoja päivitetään tapahtumasivulle ja niistä tiedotetaan
myös sähköpostitse osallistujille.

Lisätietoja

Ajantasaiset tiedot tapahtumasta päivitetään tapahtuman sivuille:
https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/tasaarvopaivat-2015.
THL:n tilat ovat esteettömät. Tapahtuman aineistot ja materiaalit pyritään jakamaan pääasiassa sähköisesti. Halukkaat voivat lähettää aineistonsa, kotisivunsa tai vastaavan tiedot
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sähköisenä osoitteella tasa-arvotieto(at)thl.fi. Tiedot linkitetään tapahtuman verkkosivuille
kaikkien saataville.
Järjestäjät

Tasa-arvotiedon keskus Minna (THL)
THL:ssä toimiva valtakunnallinen tietopalvelu, joka välittää sukupuolten tasa-arvoon ja
sukupuolentutkimukseen liittyvää tietoa.
www.thl.fi/tasa-arvo (www.minna.fi)
Tasa-arvoyksikkö (STM)
Sosiaali- ja terveysministeriön yksikkö, joka vastaa hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelusta ja koordinoinnista.
www.stm.fi/tasa-arvo
Valtakunnallinen tasa-arvoverkosto
Verkosto syntyi tasa-arvoammattilaisten aloitteesta vuonna 2012 ja toimii vapaaehtoisvoimin ilman resursseja. Tapaamisia on järjestetty Oulussa, Rovaniemellä ja Helsingissä.
http://www.ged-scanning.com/tasa-arvoverkosto

Yhteystiedot

Leena Teräs, p. 045 323 8928, etunimi.sukunimi@thl.fi / leena.teras@ged-scanning.com
Reetta Siukola, p. 029 524 6523, etunimi.sukunimi@thl.fi
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Torstai 1.10.2015: Tasa-arvo tänään

Pj. Ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma, sosiaali- ja terveysministeriö (STM), tasa-arvoyksikkö
9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00

Tilaisuuden avaus ja tervetuliaissanat
STM, tasa-arvoyksikkö, Tarja Heinilä-Hannikainen, johtaja
Tasa-arvotiedon keskus Minna (THL), Reetta Siukola, erikoissuunnittelija
Valtakunnallinen tasa-arvoverkosto, Leena Teräs ja Malin Gustavsson, perustajat

10.20

Mahdollista! Tasa-arvopolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet
Tarvitaanko tasa-arvotyötä?
Tarja Filatov (sd.), eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja
Tutkijan näkökulma tasa-arvotilanteeseen
Johanna Kantola, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto
Tasa-arvopolitiikan polttavat kysymykset
Terhi Heinilä, pääsihteeri, NJKL
Johanna Pakkanen, pääsihteeri, NYTKIS
Milla Pyykkönen, pääsihteeri, Naisasialiitto Unioni
Miesten ja naisten yhteistyö tasa-arvotyön voimavarana
Teemu Hokkanen, hallituksen jäsen, Miesjärjestöjen keskusliitto
Harha paradigman muutoksesta? Tasa-arvo ja sukupuolen moninaisuus
Marita Karvinen, koulutussuunnittelija, Seta
Miksi ja miten TASAN?
Jenni Korkeaoja, kampanjapäällikkö, TASAN!-kansalaisliike
Tasa-arvotyön onnistumisia ja uudistumistarpeita
Hanna Ylöstalo, yliopistonlehtori, Turun yliopisto
Keskustelua tilannekuvasta

12.00–13.00

Lounas (omakustanteinen)

13.00

Työskentelyä pienryhmissä: Tasa-arvon edistämisen haasteita ja mahdollisuuksia
Tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvon edistämisen haasteita ja mahdollisuuksia tällä hallituskaudella työstetään järjestäjien johdolla pienryhmissä. Tarkoitus on saada eteenpäin katsovan kehittämistyön pohjaksi kattava kuva nykytilanteesta.
Keskustelua ryhmätyön tuloksista

14.30

Kahvitauko

15.00–17.00

Kokemuspörssi: Missä onnistuimme ja miten työtä pitäisi jatkaa?
Kokemuspörssissä on varattu tilaa osallistujien omien tasa-arvotyön kokemusten jakamiselle.
Ohjelmaa päivitetään puheenvuorojen osalta lähempänä tilaisuutta.

19.00

Illanvietto (omakustanteinen)
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Perjantai 2.10.2015: Miten eteenpäin
Pj. Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen
8.30

Aamukahvi

9.00

Monimutkaista? Tasa-arvotyötä Suomessa
Suomalaisen tasa-arvopuheen ja ensimmäisen päivän keskustelujen reflektointia
Puhuja varmistetaan myöhemmin
Tasa-arvotyön projektitapaistumisen ongelmia
Leena Teräs, konsultti, ged-scanning.com
Miten varmistamme kehittämistyön tuotosten säilymisen?
Reetta Siukola, erikoissuunnittelija, Tasa-arvotiedon keskus Minna (THL)
Tasa-arvotyön rahoitusmahdollisuuksia
Annamari Asikainen, ylitarkastaja, STM, tasa-arvoyksikkö
Keskustelua tasa-arvotyön kehittämistarpeista

11.00–12.00

Lounas (omakustanteinen)

12.00

Learning cafe -keskustelut
Learning cafe on työskentelymenetelmä, jossa jokainen osallistuja voi osallistua lyhyisiin teemakeskusteluihin eri aiheista ja lisätä omalla osaamisellaan ja tarkastelunäkökulmallaan yhteistä tietoa ja ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Kahvilapöydissä keskustellaan seuraavista
aiheista:
Tasa-arvon edistäminen projekteissa
Mitä haasteita ja mahdollisuuksia tasa-arvoprojektien toteuttamiseen liittyy ja miten voimme
tehdä vaikuttavampia ja tuloksellisempia projekteja?
Yhteiskehittämisen uudet välineet
Miten Innokylän (www.innokyla.fi) verkkoympäristöä voisi hyödyntää tasa-arvotoimijoiden
verkostoitumisen, yhteistyön ja tuotosten säilyttämisen tilana?
Tasa-arvotyön menetelmiä ja työtapoja
Miten edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa ja miten voimme yhdessä kehittää sen menetelmiä ja työtapoja?
Tasa-arvotyö alueilla
Mitä erityispiirteitä liittyy alueelliseen ja paikalliseen tasa-arvotyön tekemiseen ja miten sitä
voisi parhaiten tukea?
Tasa-arvotyön valtakunnallinen suunnittelu ja koordinointi
Miten tasa-arvon edistämisen valtakunnallista suunnittelua voisi parantaa ja miten koordinoida paremmin maassa tehtävää tasa-arvotyötä?
Purku ja keskustelu

13.30

Yhteenveto neuvottelupäivistä: mitä sovitaan ja miten tästä eteenpäin?

14.15 –14.30

Päätöspuheenvuoro
Tasa-arvoasioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, STM
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