
Matrix ry:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2021 
 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän 

sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, 

uskonnostaan ja vakaumuksestaan, äidinkielestään, mielipiteestään, vammastaan, 

terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten 

yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki ja tasa-arvolaki tarkentavat 

syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvolait velvoittavat viranomaisia 

laatimaan suunnitelmat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ylläpitämiseksi. Helsingin yliopiston 

Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry (jatkossa Matrix) aikoo noudattaa tätä yhdenvertaisuus- 

ja tasa-arvosuunnitelmaa vuonna 2021. 

 

 

Syrjinnän tunnistaminen ja ehkäiseminen  
 

Ainejärjestöllämme on huomattava vaikutus opiskelijoiden arjessa ja tällä tavoin mahdollisuus 

vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Matrix pyrkii tunnistamaan ja 

ehkäisemään syrjivien rakenteiden syntymistä seuraavin konkreettisin teoin.  

 

Matrixin toiminta on lähtökohtaisesti avointa ja läpinäkyvää. Matrixin sääntöjen mukaisesti 

kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kaksi vuorokautta ennen kokouksen alkua. Kokouskutsu 

lähetetään jäsenistölle sähköpostitse ja julkaistaan Matrixin nettisivuilla. Kaikilla jäsenillä on 

puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa ja mahdollisuus lukea niistä laaditut 

pöytäkirjat. Myös pöytäkirjat lähetetään jäsenistölle sähköpostitse. Vanhat esityslistat ja 

pöytäkirjat löytyvät Matrixin nettisivuilta.  

 

Matrix valitsee vuosittain vähintään yhden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaavan. 

Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on huolehtia, että jokaisella henkilöllä on turvallinen ja 

hyvä olo opiskelijayhteisössä. Yhdenvertaisuusvastaava laatii vuosittain yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvosuunnitelman ja valvoo sen toteutumista.  

 

Lisäksi Matrixille nimetään vähintään kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Heidän tehtävänään on 

toimia yhdyshenkilöinä syrjintä- ja häirintätapauksissa ja käsitellä niitä luottamuksellisesti. 

Heihin voi ottaa yhteyttä sähköisellä lomakkeella, johon on linkki Matrixin nettisivuilla. Linkkiä 

pyritään levittämään myös esimerkiksi Facebook-tapahtumakuvauksien yhteydessä. 

Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä myös kasvokkain. Jokaiseen yhteydenottoon 

suhtaudutaan vakavasti ja tilanteet käsitellään yhteydenottajan toivomalla tavalla. 

Häirintäyhdyshenkilöistä ja yhteydenottolomakkeesta tiedotetaan jäsenille sekä keväällä, kun 

uudet häirintäyhdyshenkilöt ovat saaneet koulutuksen, että syksyllä, kun valtaosa uusista 

fukseista aloittaa opiskelun.  

 

Matrix kuuntelee ja kartoittaa jäsenistönsä mielipiteitä koskien järjestötoimintaa. Jäsenistön 

hyvinvointia ja toiveita kartoitetaan vuosittain häirintäkyselyn ja fuksikyselyn muodossa. Kyselyt 



ovat anonyymejä. Kyselyssä jäsenillä on mahdollisuus kertoa, onko ainejärjestömme heidän 

mielestään onnistunut ehkäisemään syrjintää, ja miten sen toiminta voisi kehittyä 

tulevaisuudessa. Kyselyn tuloksista kootaan yhteenveto hallitukselle.  

 

Jokainen aloittava matemaattisten tieteiden opiskelija Helsingin yliopistossa saa heti 

aloittaessaan oman tuutorin, jonka tehtävänä on tutustuttaa uudet opiskelijat ainejärjestöömme, 

yliopistomaailmaan sekä toisiin opiskelijoihin. Tuutorin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös 

aloittavien opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen. Tuutorit koulutetaan tehtävään, ja 

Matrixin tuutorivastaavat ovat mukana valitsemassa ja kouluttamassa heitä. 

 

Matrix valitsee vuosittain vähintään yhden kansainvälisyysvastaavan, joka huolehtii 

tiedottamisesta kansainvälisille opiskelijoille ja auttaa heitä osallistumaan tapahtumiimme.  

 

Matrix on julistautunut syrjinnästä vapaaksi järjestöksi. Tämä sitouttaa tiedottamaan syrjinnän 

ehkäisystä koko jäsenistölle ja ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti. 

Merkiksi tästä opiskelijahuoneessamme Komerossa on näkyvällä paikalla “Syrjinnästä vapaa 

alue - Discrimination-free zone” -kyltti.  

 

 

Toiminnan monimuotoisuus vastaa jäsenten moninaisuutta 
 

Matrix pitää huolen siitä, että osallistumismaksut tapahtumiin ja ainejärjestötoimintaan pysyvät 

kohtuullisena. Matrix tukee tämän toteutumista sponsoroimalla esimerkiksi kulttuuri- ja 

liikuntatapahtumien osallistumismaksuja. Maksutonta toimintaa järjestetään myös 

monipuolisesti.   

Järjestön toiminnassa ketään ei syrjitä hänen sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisensa 

perusteella. Matrix pyrkii minimoimaan sukupuolittuneet käytännöt toiminnassaan yleisesti sekä 

erityisesti tapahtumissaan. Esimerkiksi sitseillä on luovuttu sukupuoleen perustuvasta 

plaseerauksesta ja skoolaussäännöistä. Myös sukupuolittunutta nauhaohjesääntöämme 

päivitetään. Niin ikään Matrixin laulukulttuuria ollaan uudistamassa. Käymme laulukirjamme 

sisällön kauttaaltaan läpi ja analysoimme tasa-arvon kannalta, mitä lauluja haluamme 

tapahtumissamme laulaa. Tapahtumissa, joissa on mahdollisuus saunoa, järjestetään erikseen 

naisten ja miesten saunavuoro sekä sekasaunavuoro läsnäolijoiden toivomalla tavalla. 

Kenenkään sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista ei oleteta, eikä kysytä tarpeettomasti.  

Matrixin tapahtumista tiedotettaessa mainitaan, onko tapahtumapaikalle esteetön pääsy. 

Ilmoittautumislomakkeissa on erikseen kohta, jossa kysytään, tarvitseeko osallistuja 

erityisjärjestelyjä. Matrixille nimetään oma esteettömyysvastaava, joka saa asianmukaista 

koulutusta ja vastaa esteettömyyttä koskeviin kysymyksiin.  

Matrix ottaa toiminnassaan huomioon eri vuosikurssien opiskelijat. Kaikkia opiskelijoita 

kannustetaan lähtemään toimintaan mukaan. Matrix järjestää esimerkiksi työelämäaiheisia 

tapahtumia kuten ekskursioita vanhemmat, perheelliset ja pidemmälle opinnoissaan edenneet 



opiskelijat mielessä. Matrixille nimetään seniorivastaava, joka järjestää vanhemmille 

opiskelijoille ja alumneille vuosittain tapahtumia. Ensimmäisen vuoden opiskelijat pyritään 

ottamaan toimintaan mukaan panostamalla tuutorointiin ja toimivaan viestintään. 

 

Matrix pyrkii mahdollisimman monipuolisesti huomioimaan jäsenistön erityisruokavaliot. 

Tapahtumissa tarjottavat kasvis-, vegaani-, laktoosittomat ja gluteenittomat vaihtoehdot ovat 

laadukkaita. Matrix hyväksyy myös aatteelliset perusteet erityisruokavaliolle.  

 

Mikään Matrixin toiminta ei velvoita juomaan alkoholia eikä juomiseen painosteta koskaan. 

Matrix järjestää lukuisia alkoholittomia tapahtumia. Näitä ovat esimerkiksi kulttuuri- ja 

liikuntatapahtumat sekä opintoihin liittyvät tapahtumat, kuten kuukausittain järjestettävät 

proffakahvit. Matrix järjestää myös alkoholittomia illanviettoja, kuten lautapeli- ja Nintendo-

iltamia. Matrix tarjoaa alkoholillisissa tapahtumissaan, kuten sitseillä ja bileissä alkoholittomia 

vaihtoehtoja. Alkoholiton vaihtoehto on aina muu kuin pelkkä vesi. 

 

Viestintä ja tiedottaminen  
 

Kaikki Matrixin jäsenet liitetään heidän niin halutessaan Matrixin sähköpostilistalle 

(matrix@helsinki.fi). Listalle voi liittyä myös Matrixin nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaan. 

Listalla tiedotetaan jäseniä koskevista asioista, kuten tapahtumista sekä hallituksen ja 

yhdistyksen kokouksista. Näin ollen kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua ja päästä 

vaikuttamaan yhdistyksen asioihin. Lisäksi Komeron seinältä löytyy liitutaulu, johon päivitetään 

kaikki tulevat tapahtumat.  

 

Matrixilla on virallinen Telegram-ryhmä aktiiveille, johon kuka tahansa kiinnostunut voi liittyä.  

 

Matrix tiedottaa kaiken ainakin suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkielistä toimintaa järjestää 

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ruotsinkielisten opiskelijoiden 

ainejärjestö Spektrum rf. Matrix on mukana valitsemassa ja kouluttamassa ruotsinkielisiä 

tuutoreita.  

 

Tiedotus pyritään tekemään mahdollisimman esteettömästi, eli viestit ovat selkeitä ja helposti 

ymmärrettäviä. Viestinnässään Matrix pyrkii ilmentämään matemaatikoiden monimuotoisuutta 

entistä paremmin. Laajan opiskelijoiden kirjon huomioimisella pienennetään kynnystä 

esimerkiksi osallistua tapahtumiin ja lähteä mukaan toimintaan. 

 

 

Tapahtumat ja tapahtumaturvallisuus 

 
Matrixin omat turvallisemman tilan periaatteet löytyvät Matrixin nettisivuilta. Esimerkiksi Komero 

ja Matrixin Discord-palvelin ovat tiloja, joita periaatteet koskevat. Kaikissa Matrixin tapahtumissa 

noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumissa, jotka järjestetään muiden 



järjestöjen kuten HYYn ja Matlun tiloissa, noudatetaan myös kyseisten tilojen turvallisen tilan 

periaatteita.  

 

Tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille ja jos tapahtumalle on rajattu osallistujamäärä, 

järjestetään ilmoittautuminen, josta tiedotetaan ajoissa jäsenistölle useilla eri kanavilla, kuten 

sähköpostitse ja Matrixin nettisivuilla.  

 

Matrixilla on käytäntönä nimetä myös suurimmille tapahtumille omat häirintäyhdyshenkilöt, joihin 

voi olla yhteydessä tapahtuman aikana häirintätilanteissa. Häirintäyhdyshenkilö sitoutuu 

olemaan vastuullinen tehtävässään koko virallisen ohjelman ajan. Häirintäyhdyshenkilö 

esitellään yhteisesti kaikille osallistujille tapahtuman alkaessa.  

 

 

Jäsenyys ja hallitus  
 

Matrixin varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Helsingin yliopiston matemaattis-

luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelija. Matrixin ulkojäseneksi voi liittyä kuka tahansa 

Helsingin yliopiston tutkinto- tai jatko-opiskelija.  

 

Jäseneksi voi liittyä milloin tahansa sähköisesti Matrixin nettisivuilla. Jäsenyys on voimassa 

korkeintaan kahden vuoden ajan, jonka jälkeen se on mahdollista uusia.  

 

Matrixin hallitus seuraavalle vuodelle valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessa, johon 

kaikki jäsenet on kutsuttu. Kuka tahansa varsinainen jäsen voi asettua ehdolle hallituksen 

jäseneksi, ja tarvittaessa kokouksessa äänestetään paikalla olevien jäsenten kanssa sääntöjen 

mukaisella menetelmällä. Uusi hallitus ja muut virkailijat koulutetaan tehtäviin, joten aiempaa 

kokemusta ei tarvita ehdolle asettuessa.  

 

Äänioikeutettuja ovat kaikki Matrixin varsinaiset jäsenet. Syyskokouksessa valitaan hallitukselle 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, muut jäsenet sekä mahdolliset 

varajäsenet. Muut virat päätetään järjestäytymiskokouksessa, ja virkoja on mahdollista lisätä 

vuoden mittaan hallituksen kokouksissa. Virkailijana voi toimia kuka tahansa Matrixin jäsen. 


