Vastaus Laakin ponteen
Edustajiston kokous 15.10.

Alkuperäinen ponsi
• Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan
edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin...
• AYY taloudellisesti tukee yhdistyksiä, joilla on syrjiviä rakenteita (esim. tilojen
vuokraaminen, toiminta-avustukset)
• AYY:n oma säännöstö huomioi kaikkien tasa-arvoisen kohtelun
• AYY:n keskustoimisto ja hallitus tuo omassa toiminnassaan esille syrjivien kerhojen
toimintaa (esittelee kellaritiloja vieraille jne)

• Tämän selvityksen tarkoituksena on tuoda tietoa toisaalta niistä AYY:nkin
tukemista rakenteista, jotka mahdollistavat syrjinnän - toisaalta
mahdollisista keinoista, joilla AYY voisi osoittaa, ettei se hyväksy syrjintää
Aalto-yhteisössä.
• Selvityksen tietojen pohjalta edustajisto voi käydä syksyllä keskustelun
mahdollisista toimenpiteistä syrjivien rakenteiden tukemisen purkamiseksi."

Mitä oli tarkoitus tehdä
• Alkuperäinen tarkoitus oli kerätä paljon faktapohjaista dataa, jota
edustajisto olisi voinut hyödyntää keskusteluissaan, kuten
• Mitä suomen laki sanoo asiasta
• Minkälaisia vaikutuksia syrjinnällä on ja on ollut
• Miten syrjintä vaikuttaa yhteisössä
• Mitä ihmisten mukaan ottaminen tai pois jättäminen vaikuttaa yhteisöön

• Tehdä tietojen pohjalta kysely yhdistyksille, jotka toimivat AYY:n
piirissä

Mitä tehtiin?
• Osan asioiden selvittäminen osoittautui liian haasteelliseksi tai työlääksi,
jotta sen olisi voinut käsitellä kunnolla ja tuoda edustajistolle tiedoksi
• Mitä suomen laki sanoo asiasta
• Minkälaisia vaikutuksia syrjinnällä on ja on ollut
• Miten syrjintä vaikuttaa yhteisössä
• Mitä ihmisten mukaan ottaminen tai pois jättäminen vaikuttaa yhteisöön

• Termistön selvitys

• Syrjintää voi myös tapahtua monella eri tapaa, joten päätimme rajata
antamaamme vastausta
• Kysely 2. rekisterin yhdistyksille, joilla on tila AYY:ltä
• Valittiin fokukseksi sukupuolen syrjintä

Syrjintä
Syrjintää tapahtuu muun muassa iän, etnisen tai kansallisen alkuperän,
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan,
uskonnon, kielen ja sukupuolen perusteella. Jos syrjintää tapahtuu
useammalla kuin yhdellä perusteella, on kyse moniperustaisesta
syrjinnästä.

Kysely
• Voiko yhdistyksenne sääntöjen mukaan minkä tahansa sukupuolen
edustaja a) liittyä yhdistyksen jäseneksi b) osallistua yhdistyksen
toimintaan
• Missä suhteessa yhdistyksessänne toimii jäseninä naisia ja miehiä?
• Yhdistyksellänne on vuokrattuna kerhotila AYY:lta. Miten tilassa ja sen
hallinnassa toteutuu sukupuolten välinen tasa-arvo?
• Onko kaikilla toimijoillanne tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua
yhdistyksenne toimintaan? Jos näette tässä kehittämisen varaa, miten
aiotte varmistua siitä, että yhdenvertaisuus toteutuu
yhdistyksessänne jatkossa paremmin?

Kyselyllä pyrittiin selvittämään
• Kuinka sukupuolittunutta kerhojen toiminta on?
• Onko yhdistyksessä tai tilassa tapahtuvassa toiminnassa
sukupuolieroja?
• Esim. ovien avaaminen, tehtävien määrittely tai äänestysoikeus

• Onko kerho huomannut sukupuolittuneisuutta ja onko sille tarkoitus
tehdä tulevaisuudessa jotain?

Kyselyn ongelma
• Emme voi velvoittaa kerhoja vastaamaan kyselyyn tai vastaamaan
todenmukaisesti
• Kerholla voi olla jopa sääntönä, että toiminnasta ei saisi kertoa ulkopuolelle

• Vastaukset voi halutessaan kiertää
• Myöskin kyselyyn tuli yksi virhe
• Sukupuolien suhteeseen kerhon toiminnassa tuli vaihtoehdoiksi 0% ja 0-10%,
joka mahdollisti/ohjasi siis vastaamaan myös 0-10% vaikka kerhossa ei
olisikaan yhtään miestä/naista

Keneltä kysyttiin?
Yhdistys

Tilat

Jämerän naiset

Varasto 4 m2

Jämerän toiminnan kilta

Kerhotila 76,5 m2

Kokoomusteekkarit

Kerhotila 10,3 m2

Kulttuurijaosto KUJ

Kerhotila 38 m2

Nordiska Ekonomie Studerandes UnionKY

Varasto 4 m2, kerhotila 28 m2

Ota-Karjut

Varasto 4 m2

Retuperän WBK

Kerhotila 34 m2, varasto 16 m2, varasto 7 m2

Suomen ÄPY-lehtien liitto

Kerhotila 52 m2, varastot 6 m2, 16,5 m2, 20 m2, 1 m2

Teekkarikulttuurin Tuki

Kerhotila 68 m2, varasto 15 m2, varasto 2 m2

Vapaateekkarit

Kerhotila 37 m2

W-klubi

Kerhotila 22,5 m2

Kyselyyn vastasivat 10 kerhoa. Vastaamatta osittain jätti Vapaateekkarit ja Teekkarikulttuurin Tuki, joten heidän osalta
Kyselyn tulokset ovat osittain vajavaiset. Kyselystä on jäänyt ulkopuolelle myös edustajistossa puhutut kuorot ja
Orkesterit, sillä rajaus tehtiin 2. rekisterin yhdistyksiin (orkestereilla ja kuoroilla on poikkeuslupa kuulua 1. rekisteriin)

Tulokset – tapahtuuko syrjintää?
AYY:n piirissä näyttäisi toimivan joitain yhdistyksiä joiden toiminta on
vahvasti sukupuolittunutta. Toimintaa ei suurimmilta osin rajoiteta
yhdistysten säännöissä, joten esteitä toiminnan muuttamiselle ei niiltä osin
ole. Yhdistysten tulisi myös noudattaa sääntöjään ja pyrkiä toiminnassaan
huomioimaan yhdenvertainen kohtelu myös jäsenotossaan. Kyselyn tulokset
ja vastaukset eivät kuitenkaan suoraviivaisesti kerro, millä tavoin syrjintää
mahdollisesti tapahtuu. Selvitystyötä hankaloitti myös se, että kaikki
yhdistykset eivät vastanneet kyselyyn.
Yhteenvetona tasa-arvolain osalta voidaan todeta, että yhdistyksen
säännöissä tulee olla asiasta erityinen määräys, jos yhdistys haluaa estää
joko naisten tai miesten pääsyn yhdistyksen jäseneksi.

Sukupuolijakauma
• Kyselyn jälkeen pyydettiin tarkennusta vielä alla oleviin vastauksiin
niiden kerhojen osalta, jotka vastasivat 0-10%
• Yksi kerhoista ilmoitti, että heillä on 0% miehiä
• Yhden kerhojen muista vastauksista voi tulkita, että heillä on 0%
naisia

Tulokset – Miten AYY tukee yhdistyksiä?
AYY:n tuki näille yhdistyksille rajoittuu tilojen vuokraamiseen.
Kerhotiloja vuokrataan 3€/m2 ja varastotiloja 1,75€/m2 hintaan ja sen
tulisi kattaa tiloista aiheutuvat kulut AYY:lle.
AYY:n vieraana käy erilaisia tahoja, jotka pääsääntöisesti koostuvat
muiden paikkakuntien ylioppilaskuntatoimijoista. Näille vieraille
näytetään monesti eri kerhojemme tiloja, joista osa on myös kyselyyn
vastanneita yhdistyksiä. Useiden yhdistysten, joiden tiloissa vieraillaan,
toiminta on näkyvää Aalto-yhteisössä. Osa kyselyyn osallistuneista
yhdistyksistä tekee myös yhteistyötä AYY:n tapahtumatoiminnan
kanssa.

Edustajiston puheenjohtajan tulkinta AYY:n
säännöistä
• Ainoa kohta, jossa mainitaan syrjinnästä on Hallinto- ja
talousohjesäännön 3 §:ssä Hyvän hallinnon periaatteet määritellään
yhdeksi ylioppilaskunnan noudattamaksi hyvän hallinnon
periaatteeksi: yhdenvertaisuusperiaate
• Yhdistysohjesäännön mukaan:
• Ensimmäisen rekisterin yhdistysten: Yhdistyksen säännöissä ei saa rajoittaa
ylioppilaskunnan jäsenten mahdollisuutta liittyä yhdistyksen äänivaltaisiksi
jäseniksi.
• Toisen rekisterin yhdistysten: Tulee tehdä toimintaa, joka yhdistää AYY:n
opiskelijoita

Mitä jatkossa?
• Keskustelimme asiasta hallituksen kanssa ja tulimme tulokseen, että
aiomme esittää tulevassa toimintasuunnitelmassa laajemman
yhdenvertaisuusselvityksen tekemistä
• Selvityksessä olisi tarkoitus tutkia myös muun kuin sukupuolen osalta
tapahtuvaa syrjintää

