
Matlu ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

Tavoitteet
Tämän suunnitelman tavoitteena on luoda kannustava ja elävä yhteisö, johon jokaisen
jäsenen on helppoa ja luonnollista kuulua. Suunnitelma koskee erityisesti Matlun järjestämiä
tapahtumia. Kansainvälisyys otetaan erityisesti huomioon, jotta Matlun toimintaan
osallistumisen kynnys kansainvälisille opiskelijoille saataisiin mahdollisimman matalaksi.
Suunnitelma antaa myös raamit liikuntaesteisten huomioimiselle ja sukupuolten
yhdenvertaisuuden takaamiselle. Perimmäisenä tavoitteena on ilmapiiri, jossa kaikki voivat
tulla mukaan toimintaan riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta,
vakaumuksesta, seksuaalisesta identiteetistä, alkoholin käytöstä, taloudellisesta tilanteesta
tai muista henkilökohtaisista arvoista. Yllä olevat arvot pätevät sellaisenaan kaikkeen Matlun
toimintaan.

Kaikissa Matlun tapahtumissa, tiedotuksessa ja toiminnassa yleisesti otetaan
mahdollisimman kattavasti huomioon tavoitteet yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

Kansainvälisyys
Ketään ei syrjitä Matlun toiminnassa kansallisuuden tai etnisyyden perusteella. Järjestön
tapahtumissa kiinnitetään huomiota siihen, ettei kukaan kokisi tulevansa loukatuksi
syntyperänsä tai kulttuurinsa vuoksi. Lisäksi kansainväliset opiskelijat otetaan Matlun
tiedotuksessa huomioon tiedottamalla myös englanniksi.

Liikuntaesteisyys
Liikuntaesteiset henkilöt otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon valittaessa tiloja
Matlun toimintaan. Tilan esteettömyystiedot kerrotaan tapahtuman tiedoissa/kutsussa.
Tapahtumia suunniteltaessa otetaan huomioon miten mahdollisista ongelmatilanteista
selvitään ja tarvittaessa annetaan tiedotuksessa erityisohjeistus liikuntaesteisiä varten.
Tarvittaessa järjestetään liikuntarajoitteisille apua esteellisissä tiloissa liikkumiseen.

Sukupuolten moninaisuus
Matlu tunnistaa sukupuolen moninaisuuden ja pyrkii muokkaamaan toimintaansa sen
mukaisesti. Kaikki ovat tervetulleita Matlun toimintaan sukupuoleen ja sen ilmaisemiseen
katsomatta. Seksististä vitsailua tai häirintää ei suvaita missään olosuhteissa. Lisäksi



saunallisissa tilaisuuksissa pidetään lähtökohtaisesti omat saunavuorot miehille, naisille ja
muunsukupuolisille sekä kiinnostuksen mukaan yhteinen sekavuoro. Tarpeen tullen voidaan
myös järjestää uimapukupakollinen sekavuoro.

Ikä
Opiskeluyhteisössä on eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Eri-ikäisten
opiskelijoiden kohtaamiselle pyritään luomaan suotuisa ilmapiiri, eikä ketään väheksytä
biologisen tai akateemisen iän vuoksi.

Juomakulttuuri
Vaikka alkoholin nauttiminen onkin usein osa juhlimiskulttuuria, otetaan myös alkoholia
käyttämättömät huomioon tapahtumissa ja järjestetään myös täysin alkoholittomia
tapahtumia. Tavoitteena on, että kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi Matlun tapahtumiin
riippumatta suhteestaan alkoholinkäyttöön. Matlu ei suvaitse häiritsevää
humalakäyttäytymistä tapahtumissaan.

Erityisruokavaliot
Järjestö huomioi monipuolisesti tapahtumiin ilmoittautuneiden erityisruokavaliot ja allergiat.
Tapahtumissa, joihin ei ilmoittauduta ennakkoon, huomioidaan ainakin vegaaninen ja
gluteeniton ruokavalio. Tapahtumissa tarjottavat erityisruokavaliovaihtoehdot ovat
laadukkaita. Järjestö hyväksyy myös aatteelliset perusteet erityisruokavalioille.

Turvallisen tilan periaatteet
Jokaisessa tapahtumassa noudatetaan Matlun turvallisen tilan periaatteita. Turvallisen tilan
periaatteet tulee myös liittää jokaiseen tapahtumakuvaukseen/-kutsuun. Matlu kehittää
kohtuuden rajoissa toimintaansa siten, ettei ketään loukattaisi. Syrjintää havaittaessa Matlu
puuttuu asiaan ripeästi.

Järjestöjen välinen yhdenvertaisuus
Matlun toiminta tähtää eri järjestöjen opiskelijoiden ja toimihenkilöiden välisen yhteistyön
lisäämiseen. Edistääkseen jäsenjärjestöjen välistä yhdenvertaisuutta Matlu pyrkii
järjestämään järjestöaktiiveja osallistavia tapahtumia.

Matlu pitää huolta jäsenjärjestöjensä vaikuttamismahdollisuuksista niiden kokoon tai kieleen
katsomatta. Matlu antaa järjestöille tasapuolisesti tilaisuuksia olla mukana edunvalvonnassa.
Jäsenjärjestöillä on tasapuolinen mahdollisuus saada näkyvyyttä Matlun viestinnässä.

Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilöt
Matlulle valitaan vuosittain yhdenvertaisuusvastaava sekä häirintäyhdyshenkilöt.



Yhdenvertaisuusvastaava laatii yhdenvertaisuussuunnitelman ja valvoo hallituksen kanssa
sen toteutumista Matlun toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaava puuttuu tarvittaessa
epäkohtiin ja vie asian eteenpäin tilanteeseen sopivalla tavalla.
Häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä häirintätilanteissa suoraan nettisivustolta löytyvillä
yhteystiedoilla. Yhteydenotto mahdollistetaan verkkolomakkeella, myös anonyymisti.
Häirintäyhdyshenkilöistä ja verkkolomakkeesta viestitään aktiivisesti.

Toiminta syrjintätilanteessa
Tapahtumiin nimitetään tapahtumakohtaiset häirintäyhdyshenkilöt, jotka valvovat
yhdenvertaisuuden toteutumista tapahtumissa ja puuttuvat väärinkäytöksiin sekä tarvittaessa
raportoivat asiasta hallitukselle. Hallituksen toiminnassa puheenjohtajiston tulee puuttua
yhdenvertaisuutta loukkaavaan toimintaan. Törkeämmissä tai vaikeammissa tapauksissa
Matlun häirintäyhdyshenkilöiden ja yhdenvertaisuusvastaavan velvollisuutena on ottaa
yhteyttä HYYn häirintäyhdyshenkilöihin, jotka voivat auttaa tilanteen ratkaisemisessa tai
viedä asian eteenpäin.

Toiminnan avoimuus
Järjestön toiminta on läpinäkyvää ja avointa. Kaikilla jäsenjärjestöjen jäsenillä on oikeus ja
mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin ja tutustua kokouspöytäkirjoihin. Kaikki
jäsenjärjestöjen jäsenet voivat ehdottaa yhdistykselle tapahtumia ja osallistua niiden
järjestämiseen. Hallitus on jatkuvasti jäsenistön tavoitettavissa yhdistyksen sosiaalisen
median kanavissa ja sähköpostitse.



Matlun turvallisen tilan periaatteet

Matlun tapahtumissa noudatetaan tässä listattuja turvallisen tilan periaatteita, jotta kaikki
tapahtumaan osallistuvat pystyvät nauttimaan olostaan. Turvallisen tilan periaatteiden rikkominen voi
johtaa tapahtumasta  poistamiseen.

1. Ongelmatilanteissa pyydä apua tapahtuman vastuuhenkilöiltä

2. Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.

3. Pidä huolta itsestäsi. Älä saata itseäsi tarkoituksella sellaiseen tilaan, ettet pystyisi esimerkiksi
lähtemään kotiin millä tahansa hetkellä.

4. Pidä huolta muista. Jos huomaat, ettei joku pysty pitämään huolta itsestään, älä jätä häntä
heitteille. Huolehdi, että hän saa apua esimerkiksi ilmoittamalla asiasta vastuuhenkilöille.

5. Kunnioita muiden ihmisten koskemattomuutta. Älä koskettele muita ilman heidän lupaansa.
Muista, ettet voi tietää ihmisen rajoja ellet kysy. Minkäänlaista seksuaalista häirintää
(sanallista tai fyysistä) ei hyväksytä.

6. Pidä huolta ilmapiiristä kunnioittamalla muita ihmisiä. Älä syrji, ahdistele, kiusaa, painosta tai
käy käsiksi. Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta tai seksuaalisesta
suuntautumisesta tai siitä, mistä he ovat kotoisin.

7. Mikäli koet itse tai havaitset muiden harjoittamaa häirintää, mene väliin tai ilmoita asiasta
vastuuhenkilölle. Raportoi väkivaltaisesta käytöksestä tai vakavasta häirinnästä välittömästi
eteenpäin, esimerkiksi häirintäyhdyshenkilöille tai tapahtumajärjestäjälle.

Kysymyksiä ja kommentteja turvallisen tilan periaatteista voi lähettää sähköpostitse Matlun
hallitukselle (hallitus@matlu.fi).


