
ALLA MED
Justus ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

Vahvistettavaksi yhdistyksen kokouksessa 23.11.2021

Sisällys

1. Johdanto 2

2. Yleiset tavoitteet 2

3. Yhdenvertaisuus 4
3.1 Sukupuoli ja seksuaali-identiteetti 4
3.2 Antirasismi 4
3.3 Kaksikielisyys 5
3.4 Saavutettavuus 5
3.5 Mielipiteet 6
3.6 Päihteet 7



1. Johdanto

Justuksessa vallitsee Alla Med -henki. Justus sitoutuu ainejärjestönä varmistamaan, että

kaikkia sen jäseniä kohdellaan yhdenvertaisina ja kaikilla sen jäsenillä on tasavertainen

mahdollisuus osallistua Justuksen järjestämään toimintaan. Tämä asiakirja on yhdistyksen

kokouksessa vahvistettu Justuksen toimintaa sitova asiakirja, johon on kirjattu Justuksen

perustavia arvoja ja toimenpiteitä, joilla arvojen toteutuminen varmistetaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa on ensin esitetty tavoite ja sitten toimenpide, jolla

tavoitteeseen pyritään. Tämän asiakirjan perusteella toteutettujen toimenpiteiden on oltava

puolueettomia, tasapuolisia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Tämän

suunnitelman toteutumisesta on vastuussa koko jäsenistö, mutta erityisesti yhdistyksen

hallitus ja sen puheenjohtaja. Yhdistyksen hallituksen tulee kuvata

yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista vuosikertomuksessa sekä käsitellä tätä asiakirjaa

vähintään kahdessa hallituksen kokouksessa jokaisen kalenterivuoden aikana. Tätä

suunnitelmaa voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksessa suljetulla lippuäänestyksellä

yksinkertaisella enemmistöllä.

Häirintäyhdyshenkilöt 2021

Dante Ra & Sami Makkonen

2. Yleiset tavoitteet

Tavoite Toimenpide

1 §

Justus ja sen toiminta ovat vapaita

kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä

Kiusaaminen, häirintä ja syrjintä ovat kiellettyjä

Justuksessa. Nähtyyn tai koettuun

sopimattomaan käytökseen puututaan heti.

Tiedottamisella varmistetaan, että jokainen

Justuksen tapahtumiin osallistuva tuntee yhteiset

pelisäännöt ja osaa toimia niiden mukaisesti

yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla kaikkia

kunnioittaen. Justus tarjoaa jäsenistölleen

koulutusta häirinnän, kiusaamisen ja syrjinnän
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tunnistamiseksi.

Justus ylläpitää yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja

Code of Conduct -asiakirjaa, jossa kerrotaan

tarkemmin Justuksen roolista muun muassa

häirintätilanteissa.

2 §

Justuksella on selkeitä tapoja reagoida

epäasialliseen käytökseen, kuten kiusaamiseen,

häirintään ja syrjintään.

Hallitus nimittää yhdistyksessä

häirintäyhdyshenkilöt sekä muita mahdollisia

henkilöitä, jotka ovat vastuussa

yhdenvertaisuusasioista. Yhdistyksessä

varmistetaan, että vastuuhenkilöillä on

tarvittavat edellytykset toimia tilanteissa, joissa

epäasiallista käytöstä ilmenee.

Vastuuhenkilöt ja yhdistyksen hallitus auttavat

tilanteissa, joissa ilmenee epäasiallista kohtelua.

Iltatapahtumissa on lisäksi erikseen nimetty

henkilö tai henkilöitä, jotka osaavat tarvittaessa

auttaa tilanteissa, joissa ilmenee epäasiallista

käytöstä.

3 §

Justuksen jäsenet ovat tietoisia siitä, kuinka

toimia tilanteissa, joissa ilmenee epäasiallista

käytöstä.

Tiedotamme sekä yleisellä tasolla että erikseen

kaikissa iltatapahtumissa, kuinka

ongelmatilanteessa tulee toimia ja kenen

puoleen voi kääntyä. Tarjoamme myös

mahdollisuuden ottaa anonyymisti yhteyttä

häirintäyhdyshenkilöihin.
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3. Yhdenvertaisuus

3.1 Sukupuoli ja seksuaali-identiteetti

Tavoite Toimenpide

4 §

Justuksessa vallitsee kaikkien sukupuolten

välinen tasa-arvo.
Huomioimme toiminnassamme sukupuolen

moninaisuuden ja pyrimme luomaan kaikkien

sukupuolten välille tasavertaisen ilmapiirin.

5 §

Jokaisella on oikeus omaan

seksuaali-identiteettiinsä kenenkään

tuomitsematta.

Kannustamme kaikkia olemaan juuri sellaisia

kuin ovat. Tarkastelemme omaa toimintaamme,

jotta yhdistyksen toiminta ja tapahtumat eivät

sodi tätä ajatusmallia vastaan.

6 §

Justuksessa ei tapahdu seksuaalista häirintää.

Yhdistyksen jäsenet osaavat tunnistaa

seksuaalisen häirinnän.

Varmistamme tiedottamisella, että jäsenemme

tietävät, että seksuaalinen häirintä on kaikin

tavoin kiellettyä Justuksessa. Puutumme

tilanteeseen aina epäillessämme häirintää.

3.2 Antirasismi

Tavoite Toimenpide

7 §

Justus on rasismin kaikista muodoista vapaaa

yhteisö.
Puutumme rasismiin ja toimimme

ennaltaehkäisevästi rasismia vastaan.

Yhdistyksessä pyritään aktiivisesti tunnistamaan

rasismin erilaisia muotoja ja puuttumaan

ilmenneisiin epäkohtiin.
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3.3 Kaksikielisyys

Tavoite Toimenpide

8 §

Justus on kaksikielinen yhdistys, jonka toiminta

on kaksikielistä. Molemmat kielet ovat

samanarvoisia ja jokainen on vapaa käyttämään

haluamaansa kieltä Justuksessa.

Luomme Justuksessa molempien kielien

käyttöön kannustavaa ilmapiiriä, ja pidämme

toimintamme kaikin puolin kaksikielisenä

mukaan lukien tapahtumat ja tiedotteet.

Huolehdimme parhaan mukaan siitä, että

kaksikielisyys näkyy myös toimijoissamme.

Kielitaito ei saa rajoittaa mahdollisuuksia

osallistua Justuksen toimintaan.

9 §

Justuslaiset ovat äidinkielestään riippumatta

yhdenvertaisessa asemassa niin Justuksessa kuin

tiedekunnassa.

Molempien kotimaisten kielten osaamista ei

edellytetä vastuutehtäviin haettaessa. Justus

edistää edunvalvonnassaan kaksikielisyyttä sekä

molempien kielten yhdenvertaista asemaa

tiedekunnassa.

3.4 Saavutettavuus

Tavoite Toimenpide

10 §

Justuksen toiminta ja tapahtumat ovat

saavutettavia.

Otamme Justuksen toiminnassa terveydelliset

esteet ja muut rajoitteet huomioon parhaamme

mukaan. Pyrimme siihen, että tapahtumat ovat

esteettömiä ja kaikki voivat osallistua

yhdistyksen toimintaan henkilökohtaisista

rajoitteista huolimatta.
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11 §

Taloudellinen tilanne ei vaikuta

mahdollisuuteen osallistua Justuksen toimintaan

ja Justuksen toiminta on hintansa puolesta

saavutettavaa.

Tapahtumatarjontamme on monipuolinen ja

kohtuullinen hinnoittelunsa puolesta. Jäsenille

suunnatulla hinnoittelulla ei saa tavoitella

yhdistykselle taloudellista hyötyä.

12 §

Justuksen toimintaan voi osallistua iästä ja

taustasta riippumatta.

Pyrimme toiminnallamme luomaan kutsuvan

ilmapiirin. Huomioimme koko jäsenistön

toiminnassamme.

3.5 Mielipiteet

Tavoite Toimenpide

13 §

Justuksessa kunnioitetaan muiden mielipiteitä

ja käsityksiä hyvän maun rajoissa.
Edistämme toiminnassamme erilaisten

mielipiteiden esilletuloa. Muiden mielipiteitä

kunnioitetaan ja arvostetaan. Mielipiteillään ei

saa kuitenkaan loukata muiden ihmisarvoa.

14 §

Justus on poliittisesti sitoutumaton Justuksen toiminnassa ei luokitella poliittisia

käsityksiä oikeisiin tai vääriin, eikä Justus ota

vastaan rahoitusta poliittisilta puolueilta. Justus

ei saa tukea yhden poliittisen puolueen

toimintaa, vaan sen on kohdeltava poliittisia

käsityksiä ja puolueita tasavertaisesti.

15 §

Justuksessa kunnioitetaan eri

elämänkatsomuksia.
Justuksen toiminnassa ja tapahtumissa pyritään

huomioimaan ja kunnioittamaan kaikkien

elämänkatsomuksia.
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3.6 Päihteet

Tavoite Toimenpide

16 §

Justuksessa voi osallistua kaikkiin tapahtumiin

ja pitää hauskaa ilman alkoholia.

Alkoholin käytön pitää olla vapaaehtoista,

siihen ei pidä kannustaa ja sen on oltava aina

yksilön oma valinta. Tapahtumissa, joissa

tarjotaan alkoholia, on poikkeuksetta tarjottava

myös alkoholiton vaihtoehto. Kannustamme

alkoholin vastuulliseen käyttöön. Kaikkien

tapahtumien on oltava mielekkäitä myös heille,

jotka eivät käytä alkoholia.

17 §

Justuksella on monipuolisesti sekä alkoholillisia

että alkoholittomia tapahtumia.

Justuksessa on järjestettävä monipuolisesti sekä

alkoholittomia että alkoholillisia tapahtumia.

18 §

Justuksen tapahtumissa ei käytetä

huumausaineita tai olla huumausaineiden

alaisena.

Osallistuminen Justuksen toimintaan

huumausaineiden alaisena tai pitäen

huumausaineita hallussaan on täysin kiellettyä.

Justuksen tapahtumien järjestäjille tarjotaan

edellytykset reagoida huumausaineiden

väärinkäyttöön tapahtumassa.
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