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Katharsis ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma 

 

Katharsis ry pyrkii huomioimaan yhdenvertaisuuden toimintansa jokaisella osa-

alueella.  Tämän suunnitelman tarkoituksena on kertoa, miten 

yhdenvertaisuusnäkökulma käytännössä näkyy järjestön toiminnassa.  

Katharsis ry:n tavoitteena on, että mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus 

osallistua järjestön toimintaan. Katharsis ry:n hallitukseen on nimetty 

yhdenvertaisuusvaltuutettu, jonka tehtävänä on huolehtia, että järjestössä 

jokaisella on turvallinen olo. Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu laatii 

yhdenvertaisuussuunnitelman, valvoo sen toteutumista sekä toimii järjestön 

yhteyshenkilönä yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa. Luonnollisesti myös 

järjestön jokainen jäsen on käytöksellään ja toiminnallaan vastuussa 

yhdenvertaisuudesta ja kaikenlaisen syrjinnän torjumisesta.  

Alkoholittomuus 

Katharsis ry järjestää alkoholittomia tapahtumia, kuten kulttuuriekskursioita ja 

liikuntatapahtumia. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon aina myös 

alkoholittomat vaihtoehdot. Lähtökohtaisesti järjestön mikään tapahtuma ei 

velvoita juomaan alkoholia.  

Hinnoittelu 

Katharsis ry pyrkii kaikessa toiminnassaan pitämään osallistumismaksut 

mahdollisimman matalina. Erityisesti tänä vuonna tämä näkyy vuosijuhlien 

osallistumismaksussa. Suurin osa Katharsis ry:n tapahtumista on osallistujilleen 

täysin ilmaisia. 
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Tiedotus ja toiminnan läpinäkyvyys 

Katharsis ry:n tapahtumista tiedotetaan laajasti ja hyvissä ajoin niin 

sähköpostilistojen, yhdistyksen nettisivujen kuin sosiaalisen mediankin kautta. 

Tapahtumista tiedotetaan myös englanniksi. Järjestön kokoukset ovat kaikille 

jäsenille avoimia ja kokousten pöytäkirjat ovat jälkikäteen kaikkien luettavissa 

sähköpostilistalla. 

Esteettömyys 

Järjestön tapahtumista tiedotettaessa mainitaan, onko tapahtumapaikalle 

esteetön pääsy. Jos tapahtuma on esteellinen, kerrotaan tiedotteessa myös, 

kuinka tapahtumapaikka on esteellinen. Myös esteettömiä tapahtumia 

järjestetään. 

Vuosikurssien huomioiminen 

Katharsis ottaa toiminnassaan huomioon eri vuosikurssien opiskelijat.  Järjetön 

hallitukseen on valittu erikseen tutor- ja alumnivastaavat, jotka erityisesti 

huolehtivat suhteista niin fukseihin kuin jo valmistuneisiin opiskelijoihin.  

Erityisruokavaliot 

Katharsis ry huomioi kaikessa toiminnassaan jäsenistönsä erikoisruokavaliot. 

Tapahtumissa tarjoillaan ainoastaan vegaanista ruokaa.  

Sukupuoli ja seksuaalisuus 

Katharsis ry:n tapahtumissa ja toiminnassa ketään ei syrjitä sukupuolen tai 

seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Järjestö pyrkii myös kaikessa 

toiminnassaan välttämään kaikkia sukupuolittuneita käytäntöjä sekä purkamaan 

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä ennakkoluuloja. 
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Turvallisempi tila 

Katharsis ry on sitoutunut Humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteisiin. 

Näiden periaatteiden mukaan jokaisen on kunnioitettava muita, ajateltava ja 

ennakoitava erilaisia yhdenvertaisuutta loukkaavia tilanteita, käyttäydyttävä 

kommunikoiden, noudatettava ohjeita sekä tarvittaessa toimittava tilanteen 

vaatimalla tavalla. Järjestön toiminnassa kaikenlainen henkinen ja fyysinen 

häirintä on ehdottomasti kiellettyä, ja tällaista toimintaa havaitessaan jokaisella 

on vastuu puuttua siihen. 

  


