
 
 
 

Jämställdhetspriset Piikkarit 2019 

 
Kriterier för priset och anvisning för ansökningar 
 
Piikkarit-priset 2019 tilldelas en person som är en rollmodell för jämställdhet inom motion och idrott. Med 
rollmodell avses att personen genom sitt egna exempel eller sin verksamhet på ett förtjänstfullt sätt har 
främjat jämställdheten mellan könen inom motion och idrott. 
 
Den rollmodell som belönas ska fylla ett eller fler av de följande kriterierna: 
 
- Personen hör till ledarna eller påverkarna inom sin bransch och har gjort det möjligt för kvinnor att 

avancera till ledningsuppgifter och en ledarkarriär inom branschen, till exempel genom att 
o föregå med inspirerande exempel 
o sporra och uppmuntra i egenskap av mentor 
o lyfta fram begåvade kvinnor och ge dem ansvarsfulla uppdrag. 

- Personen har gjort ett betydande (synligt, omfattande, resultatgivande) arbete för att främja 
jämställdheten inom sin bransch, till exempel genom att 

o ta fram ny praxis   
o uppdatera förfaranden (t.ex. vid rekrytering och coaching) 
o ifrågasätta invanda normer och stereotypa uppfattningar om jämställdhet mellan kvinnor och 

män. 
- Personen har förändrat enskilda individers, organisationers och samhällets attityder till kvinnor som 

ledare, beslutsfattare, experter, idrottare, motionärer och andra aktörer inom branschen, till exempel 
genom att 

o ifrågasätta invanda normer och stereotypa uppfattningar om jämställdhet mellan kvinnor och 
män och genom att föreslå förändringar 

o på ett synligt och verkningsfullt sätt ta ställning till aktuella frågor om jämlikhet (till exempel i 
medier). 

- Personen har uppnått faktiska resultat vad gäller både ökade möjligheter och utfall på 
jämställdhetsområdet. 

- Personen har främjat jämställdhet på det nationella och det internationella planet. 
 
Piikkarit-jämställdhetspriset kan sökas av personen själv, en annan privatperson, en sammanslutning eller 
en organisation. Ansökan ska göras elektroniskt på en särskild blankett (länk i webbnyheten). 
 
Ansökningstiden går ut den 13 september 2019. 
 
Priserna delas ut i Helsingfors i november. 
 
Ytterligare information: Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, UKM, tfn 0295 330 054 


	Jämställdhetspriset Piikkarit 2019
	Kriterier för priset och anvisning för ansökningar


