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Ekvalita  
julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5.2015 kello 16.00 
 
Vuoden Kristiina 2015 palkinnon saa Ekvalita Ab ja Malin Gustavsson 
 
Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineella on ilo myöntää Vuoden Kristiina 2015 -nimitys ja 
kunniakirja Ekvalitalle ja FM (naistutkimus) Malin Gustavssonille.  
 
Ekvalita on vuodesta 1999 tehnyt työtä tasa-arvon edistämiseksi. Ekvalita käyttää työssään 
sukupuolentutkimuksen uusinta tutkimustietoa ja työllistää sukupuolentutkimuksen asiantuntijoita. Ekvalitan ja 
Malin Gustavssonin työ vie tasa-arvon ja moninaisuuden näkökulmia kekseliäillä ja oivaltavilla tavoilla 
eteenpäin yhteiskunnassa. Työssä kehitetään tuoreita tapoja tehdä tasa-arvotyötä ja viedä tutkimusta 
käytäntöön.  
 
Malin Gustavsson toimii roolimallina sukupuolentutkimuksen opiskelijoille. Gustavssonin esimerkki näyttää, 
miten teoreettinen tieto voidaan muuttaa työksi ja miten sukupuolentutkimuksen kentällä voi työllistää itsensä. 
Gustavsson toimii innostavana esimerkkinä sukupuolentutkimuksen opiskelijoille yrittäjänä toimimisesta.  
 
Vuoden Kristiina -palkinto kantaa sukupuolentutkimuksen oppiaineen edeltäjän Kristiina-instituutin nimeä ja se 
myönnetään vuosittain sukupuolentutkimuksen tunnetuksi tekemisestä ja sukupuolen perusteella tapahtuvan 
syrjinnän ja eriarvoisuuden vähentämiseksi tehdystä työstä. Palkinto myönnetään nyt viidennetoista kerran.  
 
Palkinto jaetaan oppiaineen Sadonkorjuujuhlassa Helsingin yliopiston Topelian pihamaalla (Unioninkatu 38) 
keskiviikkona 27.5.2015 kello 15.00 (sateen sattuessa UniCafe Topeliassa). Median edustajat ovat lämpimästi 
tervetulleita tilaisuuteen.   
 
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Opintoasiainsuunnittelija Anni Rintala puh. 02941 23387 
 
Lisätietoja Gustavssonista ja Ekvalitasta:  
 
Malin palkittiin Svenska Kulturfondetin palkinnolla vuonna 2011 työstään lasten ja nuorten hyväksi. Keväällä 
2015 hänet esiteltiin Helsingin yliopiston juhlavuoden päivän humanistina naistenpäivänä 8.3. 
http://375humanistia.helsinki.fi/sv/humanisterna/malin-gustavsson 
 
Tasa-arvomatka www.tasa-arvomatka.fi on uusin Ekvalitan organisaatioiden tasa-arvotyön edistämiseen 
tähtäävä tuote, joka on tehty yhdessä ruotsalaisen Medidan ja graafikko Hanna Siiran kanssa.  
 
ESR-rahoitteisessa Naisurat-hankkeessa (2013-2015) Ekvalita työskenteli yhdessä Svenska 
Handelhögskolanin ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena oli naisten urakehityksen ja tasa-
arvoisemman työelämän edistäminen sekä uuden tutkimustiedon tuottaminen. Hankkeen painopiste oli 
konkreettisessa johtamisen käytäntöjen kehittämisessä. Ekvalita ylläpitää hankkeen päättymisen jälkeen 
Urat.fi-sivustoa www.urat.fi sekä Facebook-sivuja, joille kootaan tietoa tasa-arvoisempien uramahdollisuuksien 
edistämisestä.  
 
Lisää tietoa Malin Gustavssonin työstä: http://www.ekvalita.fi/ekvalita/malin  
Lisää tietoa Ekvalitasta: Malin Gustavsson tel. +358 45 128 9878 


