
 
Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset yksilöt yhdessä 
 
Tilat, toimintatavat, asenteet ja käsitykset voivat edistää tai estää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteutumista seurakunnissa. Pajassa tunnistetaan ja puretaan tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden 
esteitä. Työpajan tavoitteena on miettiä konkreettisia tapoja, joilla omassa seurakunnassa voi 
edistää suvaitsevaisuutta sekä edistää vapautta olla oma itsensä.  
 
Tarvikkeet 

● paljon tuoleja 
● fläppitaulu ja tusseja  
● isoja post it -lappuja 
● paljon tuoleja 
● riittävän suuri tila esteiden tekemiseen 

 

1.Yhdenvertaisuuden esteet 
Käydään alkuun yhdessä läpi yhdenvertaisuuden määritelmä ( liite 1), mikä ei ole syrjintää (liite 2) 
sekä tasa-arvon määritelmä ( liite 3 ) 

● Porukka jaetaan 4-5 hlö pienryhmiin 

● Jokainen pienryhmä miettii yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen esteitä omassa 

seurakunnassa. 10-15 min keskustelun jälkeen käydään esteitä yhdessä läpi. 

Ohessa apukysymyksiä: 

○ Koetko seurakuntasi olevan yhdenvertainen kaikenlaisia henkilöitä kohtaan?  

○ Miten seurakuntasi tilat, toimintatavat, puhe ja asenteet tukevat yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa tai asettavat niille esteitä? 

○ Miten esimerkiksi vammaisten, muunsukupuolisten, iäkkäiden, trans-ihmisten, 

maahanmuuttajien ja muiden ihmisryhmien tarpeet on huomioitu seurakunnassa? 

● Esteet käydään yhdessä läpi ja ne nimetään. Ryhmät kirjoittavat keskustelun pohjalta 

keksimänsä esteet post it -lapuille.  

● Jokainen pienryhmä kasaa tuoleista tilaan yhdenvertaisuuden esteitä 

○ Yhteen tuoliin kiinnitetään yksi ryhmän post it-lapulle kirjoittama este 

○ Tuoleja kasataan niin monta, kuin ryhmä keksi esteitä 

● Esteet puretaan 

○ Jokainen ryhmä siirtyy toisen ryhmän rakentaman esteen luo 

○ Ryhmät käyvät läpi lapuille kirjoitetut esteet yksi kerrallaan ja miettivät, miten esteen voisi 

ratkaista tai purkaa 

○ Kun este on ratkaistu, ratkaisu kirjoitetaan lapulle ja tuoli poistetaan esteestä. Näin 

jatketaan, kunnes kaikki esteet on purettu tai jäljellä olevia esteitä ei osata purkaa. 

● Tehdään pienryhmissä tai yhteisessä keskustelussa purku, jossa pohditaan: 

○ Mitkä ovat yksinkertaisia ja konkreettisia ratkaisuja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämiseksi? 

○ Mitä haasteita ei osattu ratkaista? Miksi ne ovat vaikeita? 

 

2. Raportoidaan työpajan herättämistä ajatuksista  
RAPORTOINTILOMAKE https://forms.gle/Y2y4wR88S6pU8iYv5 



 
ETÄTYÖSKENTELY 

 
Vinkkejä etätyöskentelyyn: 

● varmista, että kaikki saavat puheenvuoron 

● jos porukkaa on paljon, puheenvuoroja kannattaa jakaa 

● anna mahdollisuus osallistua keskusteluun keskustelukentän kautta, jos puhuminen on liian 

jännittävää - pidä silmällä keskustelukenttää ja jaa sinne kirjoitetut kommentit 

● mikit pidetään kiinni, kun ei ole oma puheenvuoro 

 
Yhdenvertaisuuden esteet  
Käydään aluksi yhdessä läpi yhdenvertaisuuden määritelmä ( Liite 1), mikä ei ole syrjintää (Liite 2 ) 
sekä tasa-arvon määritelmä ( Liite 2) 

● Pohditaan yhdessä, millaisia esteitä yhdenvertaisuuden toteutumiselle omassa 

seurakunnassa on. Ohessa apukysymyksiä: 

○ Koetko seurakuntasi olevan yhdenvertainen kaikenlaisia henkilöitä kohtaan?  

○ Miten seurakuntasi tilat, toimintatavat, puhe ja asenteet tukevat yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa tai asettavat niille esteitä? 

○ Miten esimerkiksi vammaisten, muunsukupuolisten, iäkkäiden, trans-ihmisten, 

maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen tarpeet on huomioitu seurakunnassa? 

● Esteet käydään yhdessä läpi ja ne nimetään. Esteet kirjoitetaan ylös kaikkien nähtäville.  

● Jos käytetyllä alustalla mahdollista (esim. Zoomissa on), jaetaan porukka ryhmiin. Keksityt 

esteet jaetaan ryhmille, jotka yrittävät keksiä niihin ratkaisuja. Ratkaisuista voidaan myös 

keskustella yhdessä tai niitä voi pohtia itsenäisesti. Käydään ratkaisut yhdessä läpi ja 

kirjoitetaan ne ylös kaikkien nähtäville.  

● Jatketaan, kunnes kaikki esteet on purettu tai jäljellä olevia esteitä ei osata purkaa.Tehdään 

yhteisessä keskustelussa purku, jossa pohditaan: 

○ Mitkä ovat yksinkertaisia ja konkreettisia ratkaisuja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämiseksi? 

○ Mitä haasteita ei osattu ratkaista? Miksi ne ovat vaikeita? 

 

2. Raportoidaan työpajan herättämistä ajatuksista  
RAPORTOINTILOMAKE  

https://forms.gle/Y2y4wR88S6pU8iYv5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 1 
Yhdenvertaisuuslaki 
Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat 
samanarvoisia riippumatta heidän iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, 
uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, 
perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta 
henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän yllä olevien seikkojen perusteella 
sekä sisältää yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen. 
(Lähde: Seta) 
 
 
LIITE 2 
Mikä ei ole syrjintää? 
Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä on hyväksyttävä tavoite ja keinot 
tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Esimerkiksi sisäänpääsyn epääminen 
anniskeluravintolaan alle 18-vuotiaalta ei ole syrjintää, koska erilaisesta kohtelusta säädetään 
lailla. 

---- 

Esimerkiksi rekisteröity uskonnollinen yhteisö voi edellyttää sen ammatilliseen toimintaan osallistuvalta 
tiettyä uskontoa tai vakaumusta silloin, kun uskonto tai vakaumus on kyseisen ammatillisen toiminnan 
luonteen tai työn suorittamiseen liittyvien yhteyksien vuoksi työtä koskeva, organisaation 
toiminta-ajatukseen perustuva todellinen, perusteltu ja oikeutettu vaatimus. 

On myös mahdollista, että esimerkiksi etnisen vähemmistön edunvalvontatehtäviin tai 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oikeuksia ajavaan järjestöön valitaan näitä ryhmiä edustava 
henkilö. 

 
(Lähde: syrjintä.fi / Yhdenvertaisuusvaltuutettu) 

 
 
LIITE 3 
Tasa-arvo 
Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Suomessa tasa-arvolla viitataan 
erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvolaki sisältää sukupuoli-identiteettiin ja 
sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellot sekä velvoitteen syrjinnän ennaltaehkäisyyn. 
Tasa-arvolaissa syrjintä on kielletty sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun 
perusteella. Laki koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta 
määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. 
(Lähde: Seta) 


