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1. Yhdenvertaisuusssuunnitelmasta

JEF Helsingin yhdenvertaisuus suunnitelma vuodelle 2021 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 tulee ottaa huomioon kaikessa järjestön toiminnassa.
Yhdenvertaisuus ei tarkoita samanlaista kohtelua kaikille, vaan yhdenvertaisten lähtökohtien varmistamista
kaikille.

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. Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista arvioidaan järjestön jatkuvan palautteen
lomakkeella.

2. Yleiset tavoitteet

Nro. Tavoite Toimenpide Vastuu Mittari

1. Jokainen JEF Helsingin
hallituksen jäsen tuntee
yhdenvertaisuussuunnitel
ma n ja ymmärtää, miten
toteuttaa sitä
vastuualueellaan.

Vanha hallitus
perehdyttää uuden
hallituksen jäsenet
yhdenvertaisuus
suunnitelman
sisällöstä ja tarjoaa
tukea
suunnitelman
soveltamiseen
omalle
vastuualueelle

Puheenjohtajisto,
yhdenvertaisuus
vastaava

Onko
perehdytys
järjestetty?
(kyllä/ei)



2. Yhdenvertaisuussuunnitel
ma a seurataan ja
toteutetaan aktiivisesti

Yhdenvertaisuussuu
nni telma otetaan
huomioon kaikessa
toiminnassa

Hallitus Toteutuvatko
yhdenvertais
uu
ssuunnitelm
an
tavoitteet?
(kyllä/ei)

3. JEF Helsinki tarjoaa tukea
ja apua henkilöille, jotka
ovat JEF Helsingin
toiminnassa kokeneet
kiusaamista,
häirintää tai muuta
epäasiallista kohtelua.

Tapahtumissa on
läsnä kaksi
ongelmayhdyshenkil
öä , joihin voi ottaa
yhteyttä.
Jatkuvan
palautteen
lomake on
saatavilla kaikille.

Hallitus,
Yhdenvertaisuu
svastaava

Onko
tapahtumissa
ollut läsnä
kaksi
ongelmayhdy
s henkilöä?
Onko
jatkuvan
palautteen
lomakkeen
vastauksiin
tartuttu?
(kyllä/ei)

4. JEF Helsingin toiminta
on yhdenvertaista ja
turvallista

JEF Helsingin
tapahtumissa ja
viestinnässä
noudatetaan
järjestön turvallisen
tilan
periaatteita

Hallitus Onko
turvallisen
tilan
periaatteita
noudatettu?
(kyllä/ei)

5. JEF Helsinki edistää
jäsenistön keskuudessa
tietoisuutta ja
ymmärrystä
yhdenvertaisuudesta

JEF Helsingin
tapahtumissa
tiedotetaan
turvallisen tilan
periaatteista ja
tapahtumakutsujen
yhteydessä
käsitellään
tapahtuman
esteettömyyttä

Hallitus Onko
turvallisen
tilan
periaatteita
noudatettu?
(kyllä/ei)

3. Terveydentila ja toimintakyky
Nro. Tavoite Toimenpide Vastuu Mittari

6. JEF Helsingin
tapahtumat ovat
esteettömiä ja
esteettömyystiedot
ovat helposti
saatavilla.

Tapahtumapaikkoje
n valitsemisessa
otetaan huomioon
esteettömyys.

Hallitus,
tapahtumavastaa
va, tilavastaava

Onko
esteettömyys
tie dot
tiedotettu
tapahtuman
yhteydessä(
kyll ä/ei)

7. JEF Helsingin viestintä
on selkeää ja
ymmärrettävää.

Viestinnässä
otetaan
huomioon, että
julkaisujen ja
Tapahtumakutsujen
viesti on selkeä ja
helposti
ymmärrettävä.

Hallitus,
viestintävastaavat

Saatu palaute.



4. Vakaumus
Nro. Tavoite Toimenpide Vastuu Mittari

8. JEF Helsingin toiminnassa
on vakaumuksia ja
mielipiteitä kunnioittava
ilmapiiri.

Toiminnassa
noudatetaan
turvallisen tilan
periaatteita

Hallitus,
Yhdenvertaisu
us vastaava,
tapahtumavast
aa va

Onko
turvallisen
tilan
periaatteita
noudatettu?
(kyllä/ei)

5. Sukupuoli, seksuaalisuus ja seksuaalinen suuntautuminen
Nro. Tavoite Toimenpide Vastuu Mittari

9. JEF Helsingin toiminnassa
eri sukupuolet ovat
tasavertaisessa asemassa.

Sukupuolella ei
ole vaikutusta
toimielinten
valinnassa

Kaikki Onko
yhdenvertaisu
uss
uunnitelman
kohta Nro. 10
toteutunut?
(kyllä/ei)

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

Toiminnassa
noudatetaan
turvallisen tilan
periaatteita

Hallitus,
Yhdenvertaisu
us vastaava

Onko
turvallisen
tilan
periaatteita
noudatettu?
(kyllä/ei)

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

Toiminnassa
noudatetaan
turvallisen tilan
periaatteita

Kaikki Onko
turvallisen
tilan
periaatteita
noudatettu?
(kyllä/ei)

6. Ikä
Nro. Tavoite Toimenpide Vastuu Mittari

12. JEF Helsinki on
nuorisojärjestö, jonka jäsen
voi olla kuka
tahansa 15-29 -vuotias.
JEF Helsingin tavoite on
olla
saavutettava ja mieluisa
järjestö ikähaarukan
sisään kuuluville.

JEF Helsinki
harjoittaa
jäsenhankintaa
mahdollisuuksien
mukaan
peruskoulussa,
toisella asteella ja
korkea-asteen
oppilaitoksissa.

Hallitus Onko
kouluvierailuja
järjestetty
monipuolisesti
eri
oppilaitoksis
sa? (kyllä/ei)



7. Koulutustausta
Nro. Tavoite Toimenpide Vastuu Mittari

13. JEF Helsingin tavoite on
olla saavutettava järjestö
kaikille Eurooppa-aiheista
kiinnostuneille nuorille.

JEF Helsinki
harjoittaa
jäsenhankintaa
aiempaa
enemmän
ammatillisissa
oppilaitoksissa

Hallitus Onko
kouluvierailuja
järjestetty
ammatillisiin
oppilaitoksiin?
Onko
osallistuttu
ammatillisten
oppilaitosten
messuille?
(kyllä/ei)

8. Monikulttuurisuus ja kieli
Nro. Tavoite Toimenpide Vastuu Mittari

14. JEF Helsingin toiminta
on mahdollisuuksien
mukaan kolmekielistä.

JEF Helsinki pyrkii
viestimään
mahdollisimma
laajasti myös
suomeksi ja
ruotsiksi
englanninkielisen
viestinnän lisäksi

Hallitus Onko toiminta
ollut
kolmekielistä?
(kyllä/ei)

15. JEF Helsingin toimintaan
voi lähteä mukaan
englannin tai suomen
kielen taidoista
riippumatta.

JEF Helsinki pyrkii
tarjoamaan
käännösapua
tapahtumissa
osallistujille, jotka
sitä toivovat

Hallitus Saatu palaute.

16. Kaikkien kulttuurien
edustajat voivat tuntea
olonsa JEF
Helsingin toiminnassa
turvalliseksi

JEF HeElsingin
toiminnassa
noudatetaan
turvallisen tilan
periaatteita

Kaikki Onko
turvallisen
tilan
periaatteita
noudatettu?
(kyllä/ei)
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