
Hiukkasen yhdenvertaisuussuunnitelma 1 

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on määritellä Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry:n 2 

yhdenvertaisuutta koskevat periaatteet ja käytänteet sekä ohjata niiden käytännön toteutumista. Tätä 3 

suunnitelmaa tukemaan voidaan laatia erilaisia ohjeistuksia ja muita dokumentteja, joita hyödynnetään killan 4 

päivittäisessä toiminnassa. Yhdenvertaisuussuunnitelman on laatinut killan hallitus ja se on hyväksytty killan 5 

kokouksessa 15.11.2021. 6 

Yhdenvertaisuus 7 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset ovat 8 

samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuden toteutuminen 9 

tarkoittaa siis sitä, että jokaisella tulee olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja tulla kohdelluksi samalla 10 

tavalla riippumatta hänen taustastaan. Yhdenvertaisuuslain mukaan laittomia syrjintäperusteita ovat ikä, 11 

alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, vakaumus, mielipide, poliittinen 12 

toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen 13 

suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy. Yhdenvertaisuuslain mukaan opiskelijoilla on oikeus 14 

kohtuullisiin mukautuksiin, jotta opiskelu tai palveluiden saanti ei esty terveydentilan tai toimintakyvyn takia. 15 

Kohtuullisia mukautuksia arvioitaessa otetaan huomioon ihmisten tarpeiden lisäksi tapahtuman järjestäjän 16 

inhimilliset ja taloudelliset resurssit, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset. 17 

Hiukkanen edistää yhdenvertaisuuslain toteutumista omassa toiminnassaan. 18 

Yhdenvertaisuutta edistämällä Hiukkanen pyrkii tekemään killan toiminnasta jokaiselle mukavaa ja 19 

saavutettavaa. Tavoitteena on, että jokainen killan jäsen voi tuntea killan omakseen ja tuntea olonsa 20 

turvalliseksi killan toiminnassa. Killan yhdenvertaisuudesta huolehtii yhdessä sekä hallitus että jäsenistö. 21 

Kaikki killan jäsenet sitoutuvat toimimaan tämän suunnitelman periaatteiden mukaisesti, ja jos periaatteita 22 

toistuvasti rikotaan, hallitus voi antaa sanktioita kuten varoituksen tai väliaikaisen porttikiellon killan 23 

toimintaan. 24 

Häirintä ja syrjintä 25 

Hiukkanen ei hyväksy minkäänlaista häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua killan tapahtumissa, 26 

kiltahuoneella, viestintäkanavissa, tuutoroinnissa tai missään muussa Hiukkaseen liittyvässä toiminnassa. 27 

Häirinnällä tarkoitetaan halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, vihamielisen tai hyökkäävän ilmapiirin 28 

luomista. Häirintä voi olla seksuaalista häirintää tai se voi liittyä myös muihin syrjintäperusteisiin kuten 29 

kieleen, kansalaisuuteen, mielipiteeseen tai vammaisuuteen. Syrjinnällä viitataan muuhun 30 

syrjintäperusteisiin liittyvään eriarvoistamiseen tai loukkaavaan toimintaan. Epäasialliseen kohteluun kuuluu 31 

myös esimerkiksi loukkaava huumori, henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän 32 

arvostelu sekä eristäminen yhteisön vuorovaikutuksesta. Häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua 33 

ei tarvitse tai kuulu sietää eikä sitä kokeneen henkilön kokemusta kyseenalaisteta. 34 

Hiukkasen toiminnassa vältetään loukkaavaa, heteronormatiivista tai sukupuolittunutta kielenkäyttöä sekä 35 

stereotypioiden toistamista. Toisista ihmisistä ei voi tehdä oletuksia heidän ulkoisten ominaisuuksiensa 36 

perusteella. Myöskään esimerkiksi toisten ulkonäköä, alkoholin juomista tai juomattomuutta, uimapuvun 37 

käyttöä tai käyttämättömyyttä ei ole tarpeellista kommentoida. Kaikki Hiukkasen jäsenet sitoutuvat olemaan 38 

häiritsemättä, syrjimättä ja kiusaamatta ketään Hiukkasen toiminnassa sekä puuttumaan omien 39 

voimavarojensa mukaan häiritsevään käytökseen. Hiukkasen hallitus puuttuu havaitsemiinsa 40 



häirintätilanteisiin ja vie hallituksen tietoon tulleet tilanteet ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden 41 

käsiteltäväksi. 42 

Mikäli kohtaat häirintää: 43 

• Jos mahdollista, puutu tilanteeseen itse. Voit puuttua esimerkiksi vaihtamalla puheenaihetta, 44 

huomauttamalla epäsopivasta käytöksestä ja kysymällä tilanteen jälkeen häirinnän kohteelta, miten 45 

hän toivoisi tilanteeseen puututtavan. 46 

• Kerro asiasta tapahtuman järjestäjälle, joka voi tarvittaessa puuttua tilanteeseen heti tapahtumassa. 47 

• Ota yhteyttä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön. Voit myös ottaa ensin yhteyttä killan 48 

puheenjohtajaan tai muuhun killan nimeämään matalan kynnyksen yhteyshenkilöön. Killan 49 

yhteyshenkilö voi viedä asian eteenpäin ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöille. 50 

Tapahtumat 51 

Hiukkanen pyrkii järjestämään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tapahtumia jäsenistön toiveita 52 

kuunnellen. Tapahtumatarjonnassa huomioidaan eri vuosikurssien opiskelijat, alumnit ja kansainväliset 53 

opiskelijat. Tapahtumien ajankohdissa pyritään ottamaan huomioon eri elämäntilanteissa olevat opiskelijat. 54 

Hiukkanen järjestää mahdollisuuksien mukaan ilmaisia tapahtumia ja pyrkii pitämään maksullisten 55 

tapahtumien osallistumismaksut kohtuullisina. Hiukkanen järjestää vähintään yhden täysin alkoholittoman 56 

tapahtuman keväällä ja yhden syksyllä. 57 

Hiukkasen tapahtumissa ei ylläpidetä syrjiviä perinteitä tai jaotella osallistujia ominaisuuksien kuten 58 

sukupuolen perusteella. Mahdollisesti kyseenalaisia perinteitä tarkastellaan kriittisessä valossa ja 59 

tapahtumista tehdään mahdollisimman mukavia jokaiselle osallistujalle. Saunavuoroissa kuunnellaan 60 

jäsenistön toiveita ja pyritään tarjoamaan jokaiselle tapahtumaan osallistujalle turvallinen saunavuoro. 61 

Tapahtumien teemoissa vältetään stereotypioita esimerkiksi kansallisuuksista tai sukupuolista. Hiukkasen 62 

liikuntavuoroilla ja liikuntatapahtumissa otetaan huomioon eritasoiset osallistujat ja kaikkien annetaan 63 

osallistua tasapuolisesti. 64 

Hiukkasen tapahtumat pyritään järjestämään esteettömissä tiloissa ja esteettömyystiedot kerrotaan 65 

tapahtuman viestinnässä. Jos esteetöntä paikkaa ei ole saatavilla, tapahtuman järjestäjä pyrkii järjestämään 66 

erityisjärjestelyjä niitä tarvitseville. Tapahtuman järjestäjä huolehtii, että erityistarpeista voi ilmoittaa 67 

ilmoittautumisen yhteydessä.  68 

Hiukkasen tapahtumat eivät kannusta alkoholin juomiseen ja kaikkiin tapahtumiin on mahdollisuus osallistua 69 

alkoholittomana. Tapahtumien pääasiallisena tekemisenä ei ole alkoholin juominen ja alkoholittomiin 70 

tarjoiluihin pyritään panostamaan yhtä paljon kuin alkoholillisiin. Jokainen saa tehdä itse valinnan alkoholin 71 

käytöstä ja tätä painotetaan tapahtumatiedotuksessa. Hiukkasen tapahtumissa huomioidaan erilaiset 72 

ruokavaliot. Jos ilmoittautumisen yhteydessä ei ole kysytty tietoja erityisruokavalioista, ainakin 73 

kasvisruokavalio ja laktoositon ruokavalio otetaan huomioon.  74 

Hallitus laatii toimintaohjeet tapahtumissa toimiville nakkilaisille ja tutustuttaa heidät tämän suunnitelman 75 

sisältöön. Tapahtumien tiedotuksessa nimetään yhteyshenkilö, jolle voi tulla kertomaan havaitsemistaan 76 

epäkohdista, häirinnästä, syrjinnästä, kiusaamisesta tai muusta epäasiallisesta toiminnasta. Häiritsevästi 77 

käyttäytyvä henkilö voidaan poistaa killan tapahtumasta. Hiukkasen tapahtumista kerätään palautetta ja 78 

saatu palaute otetaan huomioon tapahtumatoiminnan kehittämisessä. 79 

 80 



Kiltahuone 81 

Hiukkasen kiltahuoneella jokainen saa olla oma itsensä ja kaikilla on oikeus kokea olonsa turvalliseksi. 82 

Kiltahuoneella ei hyväksytä rasistisia, sovinistisia tai muuten loukkaavia vitsejä. Kiltahuoneella kunnioitetaan 83 

jokaisen mielipidettä ja keskustellaan asiallisesti hyvässä hengessä. Hallitus kehittää kiltahuonetta jäsenistön 84 

palautteen mukaiseen suuntaan. Hallitus selvittää, mitä toimenpiteitä olisi mahdollista tehdä kiltahuoneen 85 

esteettömyyden parantamiseksi. 86 

Viestintä 87 

Kaikki Hiukkasen viestintä tehdään suomeksi ja englanniksi. Viestinnässä käytetään monipuolisesti eri 88 

viestintäkanavia, joista pääasiallisena tiedotuskanavana toimii sähköposti. Tapahtumista tiedotetaan 89 

mahdollisimman hyvissä ajoin ja mahdollisimman selkeästi. Viestinnässä käytetään kieltä, joka ei jätä ketään 90 

ulkopuolelle. Viestinnässä ei käytetä loukkaavaa, heteronormatiivista tai sukupuolittunutta kieltä. Kaikessa 91 

viestinnässä pyritään saavutettavuuteen ja ymmärrettävyyteen.  92 

Hiukkasen ylläpitämillä Telegram-viestintäkanavilla noudatetaan samoja periaatteita kuin tapahtumissa ja 93 

kiltahuoneella. Loukkaavaa kielenkäyttöä tai epäasiallista keskustelua ei hyväksytä. Jos periaatteita rikotaan 94 

toistuvasti, voi hallitus varoitusten jälkeen poistaa henkilön viestintäkanavalta. 95 

Toiminnan avoimuus 96 

Hiukkasen toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Killan hallituksen valinnassa pyritään tasapuolisuuteen ja 97 

läpinäkyvyyteen. Hallituksen sekä toimihenkilöiden valintaprosesseissa huolehditaan, että jokaisella on 98 

tasavertainen mahdollisuus hakeutua ehdolle ja kertoa itsestään haun kannalta relevantteja asioita. 99 

Hallituksella on toimihenkilövalinnoissa selkeät kriteerit ja kriteereistä viestitään avoimesti. Hallitus pyrkii 100 

tekemään toimihenkilövalinnat mahdollisimman objektiivisesti ja tiedostaa henkilökohtaisten 101 

ihmissuhteiden mahdollisen vaikutuksen valintoihin. Hallitus järjestää avoimia kokouksia, joissa jäsenistö 102 

pääsee tutustumaan hallituksen toimintaan. Hallitus mahdollistaa jäsenistön äänen kuulumisen yhteisissä 103 

isoissa linjoissa esimerkiksi erilaisilla kommenttikierroksilla, suunnittelutilaisuuksilla ja keräämällä palautetta.  104 

Hallitus kerää palautetta toiminnasta killan nettisivuilla sekä kiltahuoneella ja käsittelee kaiken palautteen 105 

hallituksen kokouksissa. Hallitus vastaa palautteeseen kaikille niille palautteenantajille, jotka ovat jättäneet 106 

yhteystietonsa. Killan hallituksen jäseniin saa yhteyden sähköpostilla ja Telegramissa ja yhteystiedot ovat 107 

saatavilla killan nettisivuilla. Hallituksen jäseniltä saa tietoa hallituksen toiminnasta ja heille voi antaa 108 

palautetta ja kehitysehdotuksia toimintaan. 109 

Suunnitelman toimeenpano ja seuranta 110 

Jotta suunnitelmassa esitetyt periaatteet saadaan osaksi Hiukkasen toimintaa, on niiden toteutumista 111 

seurattava aktiivisesti. Hiukkasen hallitus ja toimihenkilöt tutustuvat huolellisesti 112 

yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Lisäksi uudet fuksit perehdytetään suunnitelman sisältöihin. Kaikki 113 

hallitustoimijat pohtivat omilla sektoreillaan kehitysmahdollisuuksia ja kehittävät sektorinsa toimintaa 114 

yhdenvertaisempaan suuntaan. Hallitus kirjoittaa kirjalliset ohjeistukset esimerkiksi tapahtuman 115 

järjestämiseen, saunailtoihin ja nakkilaisille sekä laatii turvallisen tilan periaatteita mukailevat killan 116 

pelisäännöt. Näiden dokumenttien tarkoitus on ohjata hallituksen toimintaa ja perehdyttää yhdenvertaiset 117 

käytännöt tuleville hallitustoimijoille.  118 



Yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan säännöllisesti toteutetuilla yhdenvertaisuuskyselyillä sekä 119 

keräämällä suoraa palautetta. Yhdenvertaisuuskysely voidaan toteuttaa osana jäsenkyselyä. Hallitus reagoi 120 

kyselyissä ja palautteessa esille nousseisiin ongelmakohtiin ja kehitysehdotuksiin. Hallitus nimeää vuosittain 121 

yhdenvertaisuusvastaavan, joka tuntee hyvin tämän suunnitelman sisällöt ja tarkastelee hallituksen 122 

toimintaa yhdenvertaisuuden osalta. Yhdenvertaisuusvastaava toimii yhteistyössä muiden kiltojen ja 123 

ainejärjestöjen sekä ylioppilaskunnan kanssa ja osallistuu esimerkiksi aiheeseen liittyviin koulutuksiin ja 124 

tapaamisiin.  125 

Tätä suunnitelmaa voidaan muuttaa killan kokouksessa sääntöjen mukaisella menettelyllä. 126 
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