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Maantieteen opiskelijat ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma 

 

Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on auttaa Maantieteen opiskelijat ry:tä 

(myöhemmin myös yhdistys, ainejärjestö tai MaO ry) huomioimaan yhdenvertaisuusnäkökulmat ja 

ehkäisemään syrjintää toiminnassaan. Jokaisella opiskelijalla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja 

mahdollisuudet edetä opinnoissaan sekä osallistua ainejärjestön toimintaan. Yhdenvertaisuus 

pyritään huomioimaan toiminnan joka vaiheessa tiedotuksesta tapahtumiin, jotta jokainen 

opiskelija voi kokea olevansa osa tasavertaista opiskelijayhteisöä. Maantieteen opiskelijat ry on 

mukana oikeusministeriön Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa, joka merkitsee syrjinnän 

vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.  

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman on laatinut ainejärjestön yhdenvertaisuusvastaava ja 

suunnitelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa.  

 

Yhdenvertaisuuden määritelmä 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän 

sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, 

uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, 

seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.  

Ainejärjestötoiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että kaikille on mahdollistettava samat lähtökohdat 

niin opiskeluun, kuin yhdistystoimintaan, ilman että kukaan kokee itsensä syrjityksi. MaO ry pyrkii 

aktiivisesti puuttumaan kaikkiin syrjintää mahdollistaviin tilanteisiin ja luomaan ympäristön, jossa 

jokainen kokee itsensä kuulluksi ja ymmärretyksi. 

 

Yhdenvertaisuusvastaava 

Ainejärjestön hallitukseen tai sen toimihenkilöksi nimetään vuosittain yhdenvertaisuusvastaava, 

jonka tehtävänä on huolehtia yhdenvertaisuusnäkökulmien huomioimisesta sekä 

yhdenvertaisuussuunnitelman noudattamisesta. Vastaava tekee valvonnassa aktiivista yhteistyötä 
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hallituksen kanssa, minkä tähden on tärkeää, että vastaava on perehdyttänyt hallituksen kulloinkin 

voimassa olevaan yhdenvertaisuussuunnitelmaan.  

Yhdenvertaisuusvastaava toimii useimmiten myös häirintäyhdyshenkilönä ja on täten aina 

jäsenistön tavoitettavista häirintä- ja yhdenvertaisuusasioissa. Viime vuosina pestit ovat yhdistetty 

varapuheenjohtajan virkaan, mutta tarvittaessa niihin voidaan nimetä myös erillinen henkilö. 

 

Kiusaaminen ja häirintä 

Ainejärjestöllä on ehdoton nollatoleranssi kaikkeen vainoon, syrjintään, kiusaamiseen ja 

häirintään. Mikäli yhdistyksen jäsen kokee tulleensa kohdelluksi em. tavoilla, hänen on mahdollista 

ottaa luottamuksellisesti yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön/yhdenvertaisuusvastaavaan 

nimettömällä palautelomakkeella, kasvotusten, tai esimerkiksi sähköpostiviestillä. Tarvittaessa ja 

mikäli asianomainen niin haluaa, ollaan tapahtumista yhteydessä Matemaattis-luonnontieteellisen 

tiedekuntajärjestön ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kollegoihin. Virkailija toimii tutoreiden 

tukena ja tekee heidän kanssaan yhteistyötä, jotta yhteiset pelisäännöt tulevat uusien 

opiskelijoiden tietoon heti opintojen alussa. 

 

Tapahtumat ja esteellisyys 

Maantieteen opiskelijat ry huomioi tapahtumissaan tilojen esteettömyyden ja ilmoittaa 

tapahtumakutsuissa tapahtuman esteellisyydestä. Ainejärjestön vakituisesti käyttämistä tiloista 

Uuden ylioppilastalon Alina-sali on ainut esteellinen tapahtumatila. Kumpulan kampuksen 

opiskelutilat ovat kaikki esteettömiä. 

Maantieteen opiskelijat ry pyrkii huomioimaan opiskelijoiden erilaiset vapaa-

ajanviettopreferenssit järjestämällä monipuolisesti tekemistä jäsenistölleen. Opiskelijoiden vapaa-

ajan tapahtumista vastaavat liikuntavastaava, kulttuurivastaava ja tapahtumavastaava yhdessä 

hallituksen kanssa. Tapahtumia pyritään järjestämään mahdollisimman edullisesti, jotta kaikilla 

jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua. Ainejärjestö tukee tapahtumista, kuten viikoittaisista 

liikuntavuoroista, aiheutuvia kuluja. Yhdistyksen juhlissa on aina tarjolla alkoholittomia 

vaihtoehtoja ja myös kokonaan päihteettömiä tapahtumia järjestetään. Muuten 

tapahtumatarjoiluissa huomioidaan elämänkatsomukselliset ruokavaliot.  

Ainejärjestö kunnioittaa henkilön omaa päätösvaltaa sukupuoleensa. Sukupuolta ei kysytä 

ilmoittautumislomakkeissa, ellei tapahtuman yhteistyötaho, kuten matkatoimisto, sitä erikseen 
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vaadi. Ainejärjestön omien pöytäjuhlien plaseerauksissa noudatetaan mahdollisia osallistujien 

toiveita sukupuolijaon sijasta. Myös skoolauskäytännössä on siirrytty sukupuolineutraaliin tapaan. 

Jokaisessa tapahtumassa on etukäteen nimetty ja ohjeistettu häirintäyhdyshenkilö, jonka puoleen 

voi kääntyä turvattomissa tilanteissa. Häirintäyhdyshenkilön tunnistaa tapahtumissa rintamerkistä. 

 

Viestintä ja tiedotus 

Maantieteen opiskelijat ry:n viestinnän ja tiedotuksen tavoitteena on olla mahdollisimman 

avointa, läpinäkyvää ja hyvin tavoitettavaa. Tiedotuksesta vastaavat ainejärjestön aktiivijäsenet. 

Kaikki järjestön virallinen tiedotus, kuten kuukausitiedotteet ja tapahtumakutsut, lähetetään sekä 

suomeksi että englanniksi. Tiedotus tapahtuu sähköpostilistan ja yhdistyksen virallisen Facebook-

ryhmän kautta, tärkeimpiä asioita nostetaan myös virallisille verkkosivuille. Hallituksen jäsenien 

yhteystiedot ovat saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla, jotta opiskelijoiden on mahdollisimman 

helppo tavoittaa tarvitsemansa henkilö ongelman kohdatessaan. Ainejärjestö tarjoaa jäsenilleen 

myös anonyymin palautekanavan, jonka kautta jokaisen on mahdollista esittää hallitukselle 

toiveita, palautteita tai kehitysehdotuksia. Pyydettäessä tai hallituksen niin katsoessa, annetaan 

palautteesta kirjallinen kannanotto koko jäsenistölle.  

Opintoasioita ja niiden tiedotusta hoitaa opintovastaava yhdessä hallituksen ja johtoryhmän 

opiskelijaedustajien kanssa. Edellä mainittujen apuna toimii myös maantieteen opiskelijoiden 

opintoryhmä, johon kaikilla jäsenillä on vapaa pääsy.  

 

Järjestötoiminta ja muut asiat  

Maantieteen opiskelijat ry on poliittisesti ja taloudellisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena 

ei ole tuottaa voittoa. Yhdistys uudisti aktiivi- ja hallitusvirkojen nimikkeitä kaudella 2017-2018 

sukupuolineutraaleiksi. Lisäksi entinen yhden ammattijärjestön yhteyshenkilön virka ulotettiin 

koskemaan kaikkia työelämäkontakteja, jotta erilaiset opintosuuntaukset huomioitaisiin 

yhdenvertaisesti. Virkailijavalinnoissa annetaan kaikille järjestön jäsenille mahdollisuus 

hakemiseen ja valinnoista päätetään suljetulla lippuäänestyksellä. Yhdistys on onnistuneella 

jäsenistön aktivoinnilla mahdollistanut hyvän vaihtuvuuden aktiiviviroissa. Kaikki jäsenet pääsevät 

myös halutessaan mukaan aktiivitoimintaan erilaisten työryhmien kautta. 
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Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ja seuraaminen 

Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisen valvonnasta vastaa ensisijaisesti 

yhdenvertaisuusvastaava hallituksen tuella. Jokaisella hallituksen jäsenellä on velvollisuus 

raportoida yhdenvertaisuuteen tai häirintään liittyvistä rikkeistä suoraan vastaavalle. Tämän 

suunnitelman päivittämisestä vastaa yhdenvertaisuusvastaava ja se hyväksytään vuosittain 

mahdollisin muutoksin kevätkokouksessa. 

Ainejärjestö pyrkii toiminnassaan jatkuvuuteen. Virkakauden vaihtuessa vanha virkailija käy uuden 

viranhaltijan kanssa läpi kuluvan kauden aikana tehdyt yhdenvertaisuuteen vaikuttaneet 

muutokset, sekä mahdolliset tilanteet, joissa yhdenvertaisuuden tavoitteisiin ei olla päästy. 

Suunnitelmaa päivitetään näiden huomioiden pohjalta. 

 


