Sulo Ry
Yliopistokatu 7
80100 Joensuu
Y-tunnus: 3036819-9

Yhdenvertaisuussuunnitelma (2020)
Itä-Suomen yliopiston varhaiskasvatuksen ja
erityisvarhaiskasvatuksen ainejärjestö Sulo Ry

Valmistelijat: Lauri Malkamäki (hallituksen jäsen) ja Matti Korhonen (hallituksen jäsen)
Esitetään yhdistyksen hallituksen kokouksessa 5.11.2020
Esitetään yhdistyksen kokouksessa 24.11.2020
Yhdistyksen hallituksen hyväksymä 5.11.2020
Yhdistyksen kokouksen hyväksymä 24.11.2020

Sulo Ry
Yliopistokatu 7
80100 Joensuu
Y-tunnus: 3036819-9

Johdanto
Tämä asiakirja on [hyväksytty/hyväksytään] ohjaamaan kaikkea Itä-Suomen yliopiston
varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen ainejärjestö Sulo Ry:n (myöhemmin Sulo)
järjestämää ja edustamaa toimintaa. Yhdistyksen, sen hallituksen ja sen valtuuttamien toimijoiden
tulee kaikessa toiminnassaan, niin suunnittelussa, toteuttamisessa kuin arvioinnissa, noudattaa
tämän asiakirjan määrittämiä yhdenvertaisuusperiaatteita. Tämän asiakirjan koostamisessa on
luvanvaraisesti hyödynnetty Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan ISYYn
yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2018-2022).
Sulo valvoo suunnitelman toteutumista ja sisältöä säännöllisesti, ja päivittää sitä tarvittaessa.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston mukaan ”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.”
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta määrittelee tasa-arvon seuraavasti: ”Yhteiskunnalliset tehtävät,
oikeudet ja velvollisuudet koskevat yhtäläisesti kaikkia sukupuolesta riippumatta, jolloin jokaisella
yksilöllä on mahdollisuus toteuttaa itseään ilman, että hänelle asetetaan esteitä sukupuolensa
perusteella.”
Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pyritään Sulo Ry:n toiminnassa edistämään seuraavasti:
1. Jäsenyys.
- Sulon jäseneksi voi liittyä kuka tahansa varhaiskasvatusta ja erityisvarhaiskasvatusta
Itä-Suomen yliopistossa opiskeleva.
2. Hallitus
- Kuka tahansa jäsen voi asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen. Hallitus koostetaan
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
3. Tapahtumat
- Sulon tapahtumissa ei suvaita minkäänlaista häirintää, kiusaamista, syrjintää, rasismia
tai muuta epäasiallista kohtelua.
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Tapahtumissa on yhdenvertaisuustarkkailija, ja tapahtumissa tapahtuvat mahdolliset
häirintätapaukset ratkotaan yhteistyössä edunvalvonnan ja tarvittaessa ISYY:n
yhteyshenkilön kanssa.
Tapahtumat suunnitellaan siten, että liikuntarajoitteisilla tai muista rajoitteista tai
ongelmista kärsivillä on mahdollisuus osallistua. Esimerkiksi vessassa käyntiä
tapahtuman aikana ei rajoiteta.
Tapahtumissa ei painosteta alkoholin käyttöön, epäasialliseen käytökseen tai
alastomuuteen.
Tapahtumat ovat Sulon turvallisemman tilan periaatteiden mukaisia. (Liite 1)

4. Kansainväliset opiskelijat
- Sulon toiminnasta ja tapahtumista julkaistaan tarvittava info suomen lisäksi myös
englanniksi.
- Sulo pyrkii aktiivisesti toivottamaan kv-opiskelijat ja varhaiskasvatuksen vaihtoopiskelijat mukaan toimintaansa.
5. Sulon hallitus etsii aktiivisesti omastaan ja yhdistyksen toiminnasta mahdollisia
eriarvoistavia ja/tai syrjiviä rakenteita ja tekee töitä niiden poistamiseksi.
6. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamisesta on ensisijaisesti vastuussa hallitus.
7. Sulo Ry sanoutuu irti kaikesta toiminnasta jossa pyritään välillisesti tai välittömästi
- Saattamaan joku henkilö epäedustavaan tai toista henkilöä alempiarvoiseen asemaan
- Loukkaamaan henkilön fyysistä koskemattomuutta
- Luomaan syrjiviä tilanteita ja/tai rakenteita
8. Sulon hallitus sitoutuu nimeämään kuhunkin tapahtumaan yhdenvertaisuustarkkailijan/tarkkailijoita tai vastuuhenkilön. Yhdenvertaisuustarkkailijan/vastuuhenkilön yhteystiedot
ilmoitetaan tapahtumakuvauksessa sekä asetetaan saataville tapahtuman aikana.

Seuranta
Sulon hallitus tarkastelee yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista omassa toiminnassaan.
Sulon hallitus kerää yhdenvertaisuussunnitelmasta palautetta jäsenistöltä säännöllisesti. Sulo
päivittää yhdenvertaisuussuunnitelmaa jäsenistöltä saadun palautteen, Itä-Suomen yliopiston,
ISYYn sekä muiden soveltuvien ohjeistusten ja säädösten mukaisesti.

Ohjeet turvallisempaan tilaan:
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Muista maalaisjärki, käytöstavat ja toisten kunnioittaminen.
Kaikki saavat olla tapahtumissa omina itsenään, kuitenkin loukkaamatta muita.
Jokaisella on oikeus omaan tilaan. Anna myös muille oikeus omaan tilaan.
Toisten henkilökohtaisista ominaisuuksista ei tehdä olettamuksia.
Tapahtumissa ei suvaita
- Toisia loukkaavia mielipiteitä, käytöstä tai muuta toimintaa.
- Syrjintää
- Kiusaamista
- Väkivaltaa
- Rasismia
- Ahdistelua
- Syrjiviä asenteita
6. Jos kohtaat epäoikeudenmukaista käyttäytymistä, puutu siihen itse tai ilmoita siitä
viipymättä vastuuhenkilöille tai yhdenvertaisuustarkkailijoille.
7. Häiritsevää käytöstä ei tarvitse hyväksyä.
8. Valo- ja videokuvaaminen sekä muu taltiointi Sulon tapahtumissa tulee olla hyvien
käytöstapojen mukaista. Pyydä kuvattavalta lupa sekä kuvaamiseen että kuvan jakamiseen.
9. Huolehdi itsesi lisäksi myös muista.
10. Ohjeiden rikkomiseen puututaan. Tarvittaessa häiritsevästi käyttäytyvä henkilö voidaan
poistaa tapahtumasta.
11. Tapahtumassa on yhdenvertaistarkkailijoita valvomassa näiden periaatteiden
noudattamista.
Nämä periaatteet asetetaan näkyville Sulon tapahtumissa.

Lähteet:
Mitä on yhdenvertaisuus? Oikeusministeriö.
https://yhdenvertaisuus.fi/mita-on-yhdenvertaisuus
Mitä on tasa-arvo? Tasa-arvoasian neuvottelukunta.
https://tane.fi/tasa-arvo
Yhdenvertaisuussuunnitelma. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. 2018.
https://www.isyy.fi/media/isyynmateriaalipankki/suunnitelmat/isyy_yhdenvertaisuussuunnitelma.pdf

