
Ympäristötieteiden Opiskelijat – MYY ry:n
Yhdenvertaisuusstrategia

Tämä on Ympäristötieteiden Opiskelijat – MYY ry:n 
yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma on laadittu ohjeeksi ja yleiseksi 
periaatteeksi ainejärjestön toiminnalle jäsenistön yhdenvertaisuusasioihin 
liittyen. Sen tarkoituksena on vahvistaa jäsenten oikeutta 
yhdenvertaisuuteen henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. Ennen
julkaisua suunnitelman on hyväksynyt yhdistys ja sen toteutumisesta 
huolehtii yhdenvertaisuusvastaava.

Yleisesti

Kaikkien tasa-arvoinen kohtaaminen on tärkeää MYY ry:ssä. Avoimuus ja 
yhdenvertaisuus pyritään toteuttamaan kaikessa toiminnassa ja 
päätöksenteossa. Syrjintää ja eriarvoista kohtelua esimerkiksi etnisyyden, 
uskonnon, iän, terveydentilan, sukupuolen tai seksuaalisuuden perusteella 
ei hyväksytä järjestössä. Vuosittain nimitettävä yhdenvertaisuusvastaava 
valvoo suunnitelman toteutumista ja toimii jäsenistölle luotettavana 
yhteyshenkilönä yhdenvertaisuusasioissa.

Tapahtumat

Järjestön tapahtumat, kuten kokoukset ja bileet, pyritään tarvittaessa 
järjestämään esteettömissä tiloissa, tai muulla tavoin varmistaa 
esteettömyys sitä tarvitseville henkilöille. Ruokatarjoilu pyritään 
järjestämään kaikille sopivaksi ja toiveita kuunnellaan. Alkoholiton 
juomavaihtoehto on aina saatavilla.

Ainejärjestölehti Leväperäinen

Ainejärjestölehti on tarkoitettu tiedottamiseen ja viihteelliseksi luettavaksi.
Se on kaikille saatavilla ja kuka tahansa jäsenistöstä voi halutessaan 
lähettää juttuja julkaistavaksi lehteen ja muuten osallistua sen tekemiseen. 
Leväperäisessä ei julkaista syrjiviä asenteita suosivia juttuja tai kuvia. 



Tiedotus

Tiedottaminen tapahtuu järjestön sähköpostilistan sekä Facebook-ryhmän 
kautta. Tarkoituksena on, että tiedotettavat asiat saavuttavat jäsenistön 
mahdollisimman kattavasti. Pyydettäessä tiedotteet käännetään englanniksi
ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi.

Uudet opiskelijat

Uudet opiskelijat huomioidaan järjestön toiminnassa. Heidät pyritään 
ottamaan mukaan ja heille kerrotaan heidän vaikutusmahdollisuuksistaan 
järjestössä ja muutenkin mahdollisuuksistaan osallistua MYY ry:n 
toimintaan ja tapahtumiin. Tässä apuna toimivat erityisesti heidän 
tuutorinsa sekä MYY ry:n tuutorivastaavat. Fuksiaisten ja muiden uusien 
opiskelijoiden tutustumistapahtumien tarkoituksena ei koskaan ole 
nolaaminen tai pahan mielen aiheuttaminen. Minkäänlaista ”mopotusta” 
(uuden opiskelijan leikkimieliseksi naamioitu kiusaaminen) ei harrasteta 
järjestössä.

Ulkomaalaiset opiskelijat

Ulkomaalaiset opiskelijat pyritään ottamaan mukaan järjestön toimintaan. 
Etnisyydestä ja kotimaasta riippumaton yhdenvertaisuus muistetaan ottaa 
huomioon etenkin ulkomaalaisten opiskelijoiden kohdalla. Vaihto-
opiskelijoiden apuna toimii järjestön kv-vastaava. He varmistavat, että 
erilaiset tiedotusasiat saavuttavat myös ne, jotka eivät puhu suomea.

Vaikuttaminen ja avoimuus

MYY ry:ssä jokaisella jäsenellä on yhtäläinen oikeus osallistua kokouksiin
ja tapahtumiin ja saada niissä puheenvuoro. Jokaisella jäsenellä on oikeus 
esittää toiveita ja ideoita yhdenvertaisuuden parantamiseksi. 

Avoimen keskustelun ja hyväksyvän ilmapiirin avulla pyritään 
varmistamaan, ettei kukaan jää haluamattaan ulkopuoliseksi järjestön 
toiminnasta. Rasistisia tai muuten syrjiviä asenteita ei toivota esitettäväksi,
sillä ne voidaan kokea loukkaavina, eivätkä ole järjestön 
yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisia.


