ELSA HELSINKI RY:N TOIMINTAA OHJAAVAT DOKUMENTIT

1. TURVALLISEN TILAN PERIAATTEET

Turvallisen tilan periaatteet ovat laadittu ylläpitämään ja vahvistamaan kaikille turvallista ja yhdenvertaista toimintakulttuuria. ELSA Helsinki haluaa, että kaikki tapahtumiin osallistuvat tuntevat
olonsa turvalliseksi ja tervetulleiksi. Periaatteiden vastainen toiminta ei ole toivottua ja ELSA Helsingin hallitus on velvoitettu reagoimaan tällaiseen toimintaan ja voi pyytää periaatteita tietoisesti rikkovaa henkilöä poistumaan tapahtumasta.
Turvallisen tilan periaatteet ovat jäsenistön luettavissa ja niistä tiedotetaan tapahtumakutsujen yhteydessä. Tästä huolimatta virheitä sattuu. Otathan esille epäkohdat omassa ja muiden toiminnassa,
jotta voimme kaikki oppia, miten paremmin noudattaa yhteisiä pelisääntöjä. Ongelmatilanteen ilmaantuessa tai jonkin asian mietityttäessä otathan yhteyttä hallituksen jäseneen tai tapahtuman järjestäjään, jotta tilanne saadaan ratkaistua.

Turvallisemman tilan luomisessa sovelletaan muun muassa seuraavia periaatteita:
•

•

•

Emme häiritse sanallisesti, fyysisesti tai henkisesti! Otamme käyttäytymistä koskevat huomautukset tosissamme ja muutamme käytöstämme sen mukaisesti. Jokaisella on oikeus henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen.
Emme anna oletusten vaikuttaa! Jokaisella ihmisellä on omat kokemuksensa ja jokainen kokee
maailman omalla henkilökohtaisella tavallaan. Tunnistamme etuoikeutemme, ennakko-oletuksemme ja -asenteemme, emmekä oleta kenenkään sukupuolta, seksuaalista suuntausta, ikää, terveydentilaa, toimintakykyä, taustaa tai uskontoa. Emme myöskään oleta kaikkien pystyvän siihen, mihin
jotkut pystyvät.
Kunnioitamme toisiamme! Emme kyseenalaista toisen kokemusta ja kunnioitamme jokaisen ihmisen kokemuksia, taustaa, heidän itse asettamia rajoja ja osallistumista. Jokaisella on oikeus osallistua
tai olla osallistumatta niin paljon kuin tuntuu hyvältä ja jokaisen panos tapahtumaan on yhtä arvokas. Anna kaikille mahdollisuus osallistua tapahtumaan yhdenvertaisesti. Huomioi, että osallistujat
luovat tapahtuman osallistumisellaan.
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•

•

•

Puhumme ymmärrettävästi! Pidämme huolen, että kaikki ymmärtävät puheemme. ELSA on
täynnä lyhenteitä ja lisäksi opiskelemme oikeustiedettä, jolla on oma kielensä. Tarvittaessa selkeytämme kielenkäyttöämme ja kiinnitämme siihen jo oletusarvoisesti huomiota puhuessamme. Tuemme myös muiden kuin suomenkielisten oikeutta osallistua tapahtumiimme.
Tuomme mielipiteemme esiin kohteliaasti emmekä liian aggressiivisesti tai hyökkäävästi!
Kaikkien mielipiteet eivät ole yhtä voimakkaita ja saattavat aiheuttaa helposti pelkoa ja epävarmuuden tunteita toisissa. ELSA Helsingin toiminnassa ei sallita rasistista, seksististä, ableistista eli vammaan, terveydentilaan tai toimintakykyyn perustuvaa syrjivää, homofobista, transfobista, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä tai puhetta.
Pyydämme luvan kuvaamiseen ja julkaisemiseen! Tiedostamme, että kaikki eivät halua esiintyä
kuvissa tai eivät halua, että kuvia heistä julkaistaan. Ilmoitamme tästä osallistujille, mikäli aikomuksenamme on kuvata tai julkaista tapahtumassa ja pyydämme siihen luvan.
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2. YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA
Sisällysluettelo
1. Yhdenvertaisuussuunnitelmasta
2. Yleiset tavoitteet
3. Terveydentila ja toimintakyky
4. Vakaumus
5. Sukupuoli, seksuaalisuus ja seksuaalinen suuntautuminen
6. Ikä
7. Koulutustausta
8. Monikulttuurisuus ja kieli
1. Yhdenvertaisuussuunnitelmasta
ELSA Helsingin yhdenvertaisuussuunnitelma on järjestön omaa toimintaa ohjaava dokumentti.
Suunnitelman tarkoitus on kertoa, miten järjestö ja sen toimijat edistävät yhdenvertaisuutta järjestössä, järjestön tapahtumissa ja järjestön viestinnässä.
Yhdenvertaisuus on läpileikkaava teema, joka huomioidaan kaikessa järjestön toiminnassa. Yhdenvertaisuus ei tarkoita samanlaista kohtelua kaikille vaan sitä, että kaikkia kohdellaan samanarvoisesti
ottamalla huomioon kunkin yksilölliset tarpeet.
Suunnitelma koostuu alaosista, joissa on esitelty yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet, suunnitellut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi, vastuu toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja mittarit,
joiden perusteella tavoitteiden onnistumista mitataan.
Yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanosta vastaa koko järjestö, mutta erityinen vastuu on järjestön hallituksella.
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2. Yleiset tavoitteet
Nro. Tavoite

Toimenpide

Vastuu

Mittari

1.

Jokainen hallituksen jäsen tuntee
yhdenvertaisuussuunnitelman ja
ymmärtää, miten toteuttaa sitä
vastuualueellaan.

Vanha hallitus perehdyttää
uuden hallituksen jäsenet
yhdenvertaisuussuunnitelman
sisällöstä transitiossa ja tukee sen
toteutuksessa.

Hallitus

Onko
perehdytys
järjestetty?
(kyllä/ei)

2.

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa
seurataan ja toteutetaan
aktiivisesti.

Yhdenvertaisuussuunnitelma
otetaan huomioon kaikessa
toiminnassa.

Hallitus

Toteutuvatko
yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet?
(kyllä/ei)

3.

ELSA Helsinki tarjoaa tukea ja
apua henkilöille, jotka ovat ELSA

Tapahtumissa yhdenvertaisuusasioissa yhteyttä voi ottaa halli-

Helsingin toiminnassa kokeneet
kiusaamista, häirintää tai muuta
epäasiallista kohtelua.

tuksen jäseneen.

4.

ELSA Helsingin toiminta on
yhdenvertaista ja turvallista.

ELSA Helsingin tapahtumissa ja
viestinnässä kiinnitetään
huomiota yhdenvertaisuuteen ja
turvalliseen tilaan.

Hallitus

Onko yhdenvertaisuus
otettu
toiminnassa
huomioon?
(kyllä/ei)

5.

ELSA Helsinki edistää
jäsenistön keskuudessa
tietoisuutta ja ymmärrystä
yhdenvertaisuudesta.

ELSA Helsingin
tapahtumissa tiedotetaan
yhdenvertaisuudesta ja
tapahtumakutsujen yhteydessä

Hallitus

Onko yhdenvertaisuus
otettu
toiminnassa

käsitellään esteettömyyttä.

Hallitus

Onko
tapahtumissa
ollut läsnä
hallituksen
jäseniä?
(kyllä/ei)

huomioon?
(kyllä/ei)

Albania · Armenia · Austria · Azerbaijan · Belarus · Belgium · Bosnia & Herzegovina · Bulgaria · Croatia · Cyprus · Czech Republic · Denmark · Estonia · Finland · France ·
Georgia Germany · Greece · Hungary · Iceland · Ireland · Italy · Latvia · Lithuania · Luxembourg · Malta · Montenegro · the Netherlands · North Macedonia · Norway · Poland ·
Portugal · North Macedonia · Republic of Moldova · Romania · Russia · Serbia · Slovak Republic · Slovenia · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · United Kingdom · Ukraine

3. Terveydentila ja toimintakyky
Nro. Tavoite

Toimenpide

Vastuu

Mittari

6.

ELSA Helsingin tapahtumat ovat
esteettömiä ja esteettömyystiedot
ovat helposti saatavilla.

Tapahtumapaikkojen
valitsemisessa otetaan huomioon
esteettömyys.

Hallitus

Onko
esteettömyystiedot
tiedotettu
tapahtuman
yhteydessä?
(kyllä/ei)

7.

ELSA Helsingin viestintä on selkeää ja ymmärrettävää.

Viestinnässä otetaan huomioon
julkaisujen selkeys ja

Hallitus,
erityisesti

Saatu palaute.

ymmärrettävyys.

markkinointivastaava

4. Vakaumus
Nro. Tavoite

Toimenpide

Vastuu

Mittari

8.

Toiminnassa kiinnitetään
huomiota yhdenvertaisuuteen
sekä vakaumuksen ja
mielipiteenvapauteen.

Hallitus,
erityisesti
tapahtumista vastaavat
hallituksen

Onko yhdenvertaisuus
otettu
toiminnassa
huomioon?
(kyllä/ei)

ELSA Helsingin toiminnassa on
vakaumuksia ja mielipiteitä
kunnioittava ilmapiiri.

jäsenet
(AA, S&C,
IM)
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5. Sukupuoli, seksuaalisuus ja seksuaalinen suuntautuminen
Nro. Tavoite

Toimenpide

Vastuu

Mittari

9.

ELSA Helsingin toiminnassa eri
sukupuolet ovat tasavertaisessa
asemassa.

Sukupuolella ei ole vaikutusta
toimielinten
valinnassa.

Kaikki

Onko
kohta 10
toteutunut?
(kyllä/ei)

10.

ELSA Helsingin tavoite on, että
järjestö ja jäsenistö tiedostaa
sukupuolten moninaisuuden ja
mahdollistaa kaikille
yhdenvertaisen kohtelun.

Toiminnassa
kiinnitetään huomiota
yhdenvertaisuuteen ja
tiedostetaan sukupuolten
moninaisuus.

Hallitus

Onko yhdenvertaisuus
otettu
toiminnassa
huomioon?
(kyllä/ei)

11.

Jokaisella on oikeus tuoda julki
Toiminnassa
seksuaalisuutensa, seksuaalinen
kiinnitetään huomiota
suuntautumisensa, seksuaaliset
yhdenvertaisuuteen.
mieltymyksensä ja ihmissuhteensa
tai pitää kyseiset asiat yksityisinä
kohtaamatta ennakkoluuloja tai
syrjintää päätöksestään
riippumatta.

Kaikki

Onko yhdenvertaisuus
otettu
toiminnassa
huomioon?
(kyllä/ei)

6. Ikä
Nro. Tavoite

Toimenpide

Vastuu

Mittari

12.

ELSA Helsinki on opiskelijajär-

ELSA Helsinki pyrkii ottamaan

Hallitus

Onko

jestö, jonka jäsenyys ei ole sidottu
ikään. Kaikenikäisillä henkilöillä
on oikeus osallistua tapahtumiin
ilman ennakkoluuloja.

toiminnassaan huomioon eriikäiset opiskelijat.

toiminnassa
ollut läsnä eriikäisiä opiskelijoita?
(kyllä/ei)
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7. Koulutustausta
Nro. Tavoite

Toimenpide

Vastuu

Mittari

13.

ELSA Helsinki harjoittaa jäsenhankintaa mahdollisuuksien
mukaan omissa ja muiden tahojen järjestämissä opiskelijatapahtumissa huomioiden kaikki jäsenyyteen oikeutetut opiskelijat.

Hallitus

Onko
jäsenhankintaa tehty monipuolisesti eri
tapahtumissa?
(kyllä/ei)

ELSA Helsingin tavoite on olla
saavutettava ja mieluisa
järjestö kaikille jäsenyyteen
oikeutetuille.

8. Monikulttuurisuus ja kieli
Nro. Tavoite

Toimenpide

Vastuu

Mittari

14.

ELSA Helsingin tapahtumia
pyritään järjestämään niin, että

ELSA Helsingin tapahtumissa ja
viestinnässä huomioidaan kolmi-

Hallitus

Onko tapahtumista vies-

ne ovat saavutettavia suomea,
ruotsia ja englantia puhuville jä-

kielisyys.

senille. Toiminnasta viestitään
mahdollisuuksien mukaan kolmikielisesti. Osana kansainvälistä ELSA-verkostoa etenkin
englanninkielinen sisältö korostuu ELSAn toiminnassa.
16.

Kaikkien kulttuurien edustajat
voivat tuntea olonsa ELSA
Helsingin toiminnassa
turvalliseksi.

titty kolmella
kielellä? Onko
mukana ollut
eri kieliryhmiin kuuluvia
ihmisiä?

ELSA Helsingin toiminnassa
Kaikki
kiinnitetään huomiota yhdenvertaisuuteen ja otetaan eri kulttuurien edustajat huomioon.

Onko yhdenvertaisuus
otettu
toiminnassa
huomioon?
(kyllä/ei)
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3. YMPÄRISTÖSUUNNITELMA
Ympäristösuunnitelman tavoitteena on vähentää ELSA Helsingin ympäristökuormitusta tarjoamalla ohjeita ympäristön kannalta kestävään toimintaan. Suunnitelma muistuttaa ympäristöasioiden
tärkeydestä ja korostaa yhdistyksen ympäristövastuun merkitystä.
Tarjoilujen hankinnassa suositaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti tuotettuja ruokia ja pyritään vähentämään eläinperäisten tuotteiden käyttämistä. Tarjoilujen määrä pyritään suhteuttamaan
ennakoituun osallistujamäärään mahdollisimman hyvin hävikkiruuan vähentämiseksi. Jos tarjoiltavaa kuitenkin jää yli, voidaan sitä säilyttää tulevia tapahtumia varten tai tarjota tapahtumaan osallistuneille mukaan.
Tapahtumapaikat valitaan pääasiassa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, jotta tarvetta yksityisautoiluun ei synny. Tilanteessa, jossa tapahtumapaikalle ei ole mahdollista päästä joukkoliikenteen avulla, pyritään järjestämään mahdollisuus yhteiskuljetukseen. Ulkomaanmatkojen yhteydessä
pyritään huomioimaan matkustamisen ilmastovaikutukset.
Tapahtumapaikan valinnassa otetaan myös huomioon kierrätysmahdollisuudet, joista tiedotetaan
tapahtumaan osallistujia. ELSA Helsinki välttää järjestämästä tapahtumia tiloissa, joissa ei voi kierrättää jätettä, mikäli tapahtuman luonne on sellainen, että joko itse tapahtumassa tai sen järjestelyissä
voi syntyä jätettä. Myös kaikissa hankinnoissa otetaan huomioon, että ne tuottavat mahdollisimman
vähän jätettä.
ELSA Helsingin hallinto on lähtökohtaisesti sähköistä, eikä paperia käytetä hallintotarpeisiin kuin
välttämättömissä tilanteissa.
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