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Tässä sarjassa esitellään WomenIT:n tuotteita







kesä- ja heinäkuu 2004: Naisten euro -pinssi
elokuu 2004: Johtotähti -päiväni toimitusjohtajana -peli
syyskuu 2004: Oppilaanohjausvideo: Rajana vain mielikuvitus
lokakuu 2004: MONInaiset ELÄMÄT -pelikortit
marraskuu 2004: WomenIT-projektit ja Hyvät käytännöt -julkaisu
joulukuu 2004: Tasa-arvo arkeen -opas

Kuukauden projekti

Tammikuun 2005 kuukauden tuote
WomenIT on julkaissut syksyllä 2004 postikorttisarjan nimeltä
Suomi - tasa-arvon mallimaa?
Korttisarjassa on kuusi korttia, jotka kuvaavat epätasa-arvoisuutta kuvaavia
ilmiöitä. Postikorttisarjan on kuvittanut oululainen graafikko Jii Roikonen.

Kuukauden henkilö

Korttisarjan kortit ovat:
Koulun kurinpitokäytäntö: Häirikköpoika laitetaan hyväkäytöksisen tytön
viereen istumaan. Mitä tässä tilanteessa tapahtuu tytölle?
Kortin takana on kuvateksti: Häirikköpoika laitetaan istumaan
hyväkäytöksisen tytön viereen. Harvoin ajatellaan millaiseen tilanteeseen
tässä tyttö asetetaan: hänen työrauhansa on mennyttä. Usein tytöltä
edellytetään vastuun kantamista luokkahuoneen työrauhasta sekä
luokkatoverinsa, häirikköpojan, käyttäytymisestä.

Kuukauden tuote

Kuukauden ilmiö

Ikäsyrjintää: Vanha nainen kelpaa eläkkeelle, vanha mies halutaan
johtokuntaan.
Kortin takana on kuvateksti: Mihin ikääntyvät naiset kelpaavat? Eläkkeelle
siirtyvä, pitkän työuran tehneen naisen kokemus ei avaa ovia johtokuntaan.
Vastaavassa tilanteessa oleva mies on haluttu johtokunnan jäsen. Onko
asiantuntemus sukupuoleen sidottua?
Seksuaalinen häirintä Suomessa: Poika räpsyttelee tytön rintsikoita.
Tyttöihin kohdistettu häirintä on vakava ongelma, joka ylläpitää sukupuoleen
perustuvaa eriarvoisuutta.
Kortin takana on kuvateksti: "Älä välitä - siihen tottuu". Tyttöön kohdistuva
seksuaalinen häirintä ilmenee koulussa nimittelynä, kopelointina, hameen alle
kurkkimisena, ulkonäön arviointina, rintsikoiden räpsyttelynä. Koulussa
yleisesti asiaan suhtaudutaan siten, että tähän tytön vain on totuttava.
Seksuaalinen häirintä on kiellettyä työyhteisössä. Myös koululaistytöille on
taattava häirinnästä vapaa työympäristö.
Palkkaero: Palkkaero alkaa jo viikkorahasta; tytöt saavat vähemmän
viikkorahaa kuin pojat.
Kortin takana on kuvateksti: Palkkaero on todellisuutta jo lapsilla: tytöt
saavat kuukausirahaa keskimäärin 13 euroa ja pojat vastaavasti 17 euroa.
Työelämässä naisten euro on 80 senttiä ja palkkaero on noin 20 % miesten
hyväksi.
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Koulun muutospaineet: Kun poika voi huonosti, koulun pitää muuttua, kun
tyttö voi huonosti on tytön muututtava.
Kortin takana on kuvateksti: Naisopettajat, teoreettisuus, miehenmallin
puute, opetusmenetelmät. Nykykoulua syytetään monesta asiasta ja niillä
selitetään koulumenestystä ja viihtyvyyttä. Kun poika ei viihdy koulussa,
vaaditaan koulun muutosta, kun tyttö ei viihdy koulussa, tulee tytön
muuttua. Koulua on kehitettävä, mutta oikeista syistä.
Tasa-arvosuunnitelma: Postikortti, jossa kysytään "Onko teillä jo tasaarvosuunnitelma?"
Kortin takana on kuvateksti: Tasa-arvolaki edellyttää, että kaikilla yli 30
hengen työyhteisöillä on tasa-arvosuunnitelma. Joko teillä on sellainen? Tasaarvosuunnitelman avulla parannatte yhteisönne viihtyvyyttä, ihmisten
jaksamista, ihmisten vaikutusmahdollisuuksia, yhteisönne
oikeudenmukaisuutta ja ihmisten välistä tasa-arvoa.

Kevään 2005 aikana tullaan julkaisemaan vielä julistesarja, joissa tuodaan
esille seuraavia käytäntöjä:
- Luokkahuoneen tasa-arvoisen toiminnan periaatteet
- Tasa-arvoisen työyhteisön toimintaperiaatteet
- Naiset ja teknologia -teemajuliste

Kortti- ja julistesarjat ovat tilaajille maksuttomia ja niitä voi tilata tästä
osoitteesta. Kortteja ja julisteita on rajoitettu määrä.

Jotta teknologia ei syrjäytyisi naisista
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