
Akvan yhdenvertaisuussuunnitelma 

 

Akva noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen lakia, jossa yhdenvertaisuutta käsitellään lähinnä sen 

vastaisen toiminnan eli syrjinnän kieltämisen kautta. Perustason yhdenvertaisuudelle suomalaisessa 

yhteiskunnassa sanelevat yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-

arvosta (609/1986).  

 

Päätöksenteko hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa  

Päätöksenteko Akvan hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa noudattaa AYY:n esittämiä yhdenvertaisuus 

periaatteita. Kommunikointi kokouksissa hoidetaan tarvittaessa englanniksi ja keskustelu pyritään pitämään 

sellaisena, että kaikki ymmärtävät mistä on kyse ja pystyvät seuraamaan kokouksen etenemistä. Pohjana 

toimii aina esityslista, joka hyväksytään kokouksen alussa. Kokouksissa kiinnitetään erityisesti huomiota 

siihen, että lyhenteet avataan ja kandiopiskelijat ovat tietoisia kenestä laitoksen henkilökunnasta tai 

maisteritapahtumasta puhutaan.  

Kokouksissa kunnioitetaan kaikkia osallistujia kuuntelemalla ja reagoimalla muiden puheenvuoroihin. 

Toisten ideoita kunnioitetaan ja vastaehdotukset sekä omat mielipiteet pyritään esittämään rakentavasti. 

Kokouksia vetää aina puheenjohtaja, joka jakaa puheenvoroja tasaisesti kaikille osallistujille sekä kysyy 

tarvittaessa myös hiljaisempien osallistujien näkökulman. Jokainen osallistuja pyrkii myös omalla 

käytöksellään edistämään sujuvaa päätöksentekoa.  

Kaikilla kokoukseen osallistujilla on tasavertainen mahdollisuus ottaa vastuulleen tarjottuja tehtäviä. 

Hallituksen kokouksissa myös huolehditaan, että tehtävät jakautuvat tasaisesti kaikkien hallituksen jäsenien 

kesken. Henkilövalintoja tehdessä kaikilla on tasavertainen mahdollisuus asettua ehdolle ja kenenkään ei 

anneta ymmärtää, että hänen valintansa ei olisi toivottava. Valintaprosessit pidetään avoimina ja avoimia 

virkoja on mahdollista hakea myös etänä ilmoittamalla kiinnostuksestaan etukäteen ilmoitetulla tavalla 

hallitukselle. Mahdollisuuksien mukaan osallistujille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua kokoukseen 

etänä mm. skypen välityksellä. Kaikki virallinen yhdistyksen päätöksenteko tehdään kokouksissa ja kirjataan 

pöytäkirjoihin.  

 

Tapahtumien järjestäminen Akvassa  

Akvan järjestämistä tapahtumista ilmoitetaan aina riittävän aikaisin kaikkia virallisia tiedotuskanavia pitkin. 

Tapahtumasta viestittäessä kerrotaan selvästi, jos tapahtumaan pitää ilmoittautua etukäteen ja mikä 

tapahtuman pääkieli on. Ilmoittautumisen yhteydessä kartoitetaan tapahtuman kannalta olennaisia 

osallistujien tarpeita, kuten erityisruokavalio ja liikuntarajoitteet. Akvan kaikissa tapahtumissa tarjotaan 

kasvisruokaa ja myös muut erityisruokavaliot pyritään ottamaan huomioon. Akva viestii kaikista 

tapahtumistaan sekä englanniksi että suomeksi ja pyrkii huomioimaan opiskelijoiden moninaisuuden.  

Akva pyrkii tapahtumissaan ottamaan huomioon esteettömyyden, mutta sitä ei voida aina taata. 

Tapahtuman yhteydessä mainitaan aina sijainti ja esimerkiksi AYY:n tilojen kohdalla osallistuja löytää 

lisätietoa tilan esteettömyydestä AYY:n nettisivuilta. Poikkeuksista ja erityistilanteista tiedotetaan aina 

etukäteen virallisissa viestintäkanavissa ja tapahtuman Facebook-tapahtumassa.  

 



Toiminnasta tiedottaminen ja jäsenten vaikutusmahdollisuudet  

Akvalla on käytössä useita eri kanavia, joiden kautta tiedotetaan jäseniä tehdyistä päätöksistä ja tulevista 

tapahtumista sekä suomeksi että englanniksi. Akvalla on viestintäsuunnitelma, jossa asiaa käsitellään 

tarkemmin.  

Akva ei julkaise hallituksen pöytäkirjoja nettisivuillaan, mutta Akvan jäsenillä on oikeus osallistua 

hallituksen kokoukseen ja tarvittaessa heille voidaan myöntää puhelupa. Syyslukukaudesta 2019 alkaen 

Akva alkaa lähettämään jäsenilleen pari kertaa lukuvuodessa yhteenvetoa hallituksen päätöksistä. Lisäksi 

yhdistyskokousten pöytäkirjat tullaan jatkossa lähettämään jäsenille sähköpostilla. Sähköpostin lisäksi 

tiedotuskanavana käytetään Akvan telegram ryhmää, jossa myös jäsenet voivat lähestyä hallitusta. 

Tarvittaessa Akvan jäsenet voivat ottaa halitukseen yhteyttä Akvan nettisivuilla olevan lomakkeen kautta. 

Lomakkeella voi antaa palautetta hallituksen toiminnasta, esittää kehitysideoita tai asioita, joita olisi hyvä 

ottaa esiin hallituksen kokouksessa tai vesi- ja ympäristötekniikan laitoksen kanssa. Vain Akvan hallituksen 

jäsenet pääsevät lukemaan lomakkeen kautta tulleita yhteydenottoja.  

Akvan nettisivuilta löytyy yhdenvertaisuussuunnitelma (tämä dokumentti), jossa kerrotaan 

yhdenvertaisuusvastaavan yhteystiedot. Yhdenvertaisuusvastaavaan tai Akvan puheenjohtajaan voi ottaa 

yhteyttä luottamuksellisesti sähköpostilla. Hallitukseen voi ottaa yhteyttä täyttämällä nettisivuilta löytyvän 

lomakkeen, jonka jälkeen yhdenvertaisuusvastaava on tarvittaessa yhteydessä tarkempia. Jäsenelle voidaan 

myöntää tarvittaessa puheoikeus hallituksen kokouksessa, jossa asiasta voidaan keskustella.  

 

Yhdenvertaisuusvastaavan yhteystiedot:  

Marika Riikonen  

marika.riikonen@aalto.fi  

 

Puheenjohtajan yhteystiedot:  

Heini Snellman 

heini.snellman@aalto.fi 


