Kumpulan speksi ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma
Kumpulan Speksi ry sitoutuu HYY:n yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2017-2020.
Yhdistyksen toiminta on jo lähtökohtaisesti kaikkia suvaitsevaa ja kaikki mukaan ottavaa. Jokaisen
lähtökohdat osallistua ovat samat; toiminta on suunnattu koko matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan opiskelijoille ja sen lisäksi myös muille kiinnostuneille. Yhdistyksen
yhdenvertaisuussuunnitelma on avoimesti kaikkien saatavilla yhdistyksen blogissa.
Yhdistyksen jäsenten yhdenvertainen kohtelu näkyy sukupuolten tasa-arvon ja moninaisuuden
kunnioittamisessa, ja kaikenikäisten ja -taustaisten mukaan ottamisessa. Yhdistyksellä ei ole
poliittista tai uskonnollista vakaumusta; kaikkien näkemyksiä kunnioitetaan. Yhdistyksen
virkailijoiden nimikkeet ovat sukupuolineutraaleja. Myös vaihto- ja muut kansainväliset opiskelijat
toivotetaan tervetulleeksi mukaan sekä itse speksiproduktioon että yhdistyksen tarjoamiin
harrastus- ja huvitoimintaan. Kansainvälisten opiskelijoiden mukanaolo huomioidaan esimerkiksi
käyttämällä harjoituksissa ja tiedotuksessa suomen lisäksi englantia.
Merkittävä osa yhdistyksen toiminnasta on osallistujille ilmaista (impro- tanssi- ja bändikerho sekä
esimerkiksi leffaillat). Ekskursioita toisten speksien esityksiin järjestetään, jolloin pyritään
hankkimaan lippuja ryhmätilauksena ja siten osallistujille edullisemmin.
Yhdistyksen järjestämästä toiminnasta tiedotetaan laajasti ja hyvissä ajoin, että kaikilla on
mahdollisuus osallistua. Tiedotus tapahtuu vähintään sähköpostin ja sosiaalisen median kanavien
välityksellä. Tapahtumista tiedotettaessa mainitaan, onko tapahtumapaikalle esteetön pääsy.
Tapahtumissa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet.
Yhdistys järjestää alkoholitonta toimintaa, esimerkiksi kaikille avointa improkerhoa, tanssikerhoa ja
bänditoimintaa. Mihinkään tapahtumaan osallistuminen ei velvoita juomaan alkoholia. Yhdistys
pyrkii huomioimaan jäsenistön erikoisruokavaliot tapahtumissa, joissa on ruokatarjoilu.
Yhdistyksen päätöksenteossa pyritään avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Hallituksen kokouksista
tiedotetaan sähköpostitse jäsenille, jotka saavat halutessaan osallistua niihin. Kokousten pöytäkirjat
lisätään yhdistyksen blogiin kaikkien nähtäville.
Yhdistyksen hallitukseen nimetään yhdenvertaisuusvastaava, joka osallistuu HYY:n tarjoamaan
koulutukseen järjestöjen yhdenvertaisuusvastaaville. Yhdenvertaisuusvastaava toimii yhdistyksen
häirintäyhdyshenkilönä, neuvoen ja tukien epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita opiskelijoita.
Häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä, vaikkei olisi itse häirinnän kohteena, mutta on nähnyt
häirintää tai haluaisi keskustella mahdollisista tavoista puuttua häirintään. Tarvittaessa
häirintäyhdyshenkilö osaa ohjata lisäavun piiriin.
Kumpulan Speksi ry kannustaa speksiproduktioitaan toimimaan yhdenvertaisuutta kunnioittaen ja
noudattamaan laaditun yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteita. Produktioissa voidaan
esimerkiksi rikkoa sukupuolirooleja. Yhdenvertaisuusvastaavalla on oikeus lukea produktion
käsikirjoitus läpi. Yhdenvertaisuusvastaavan tulee lukea käsikirjoitus, mikäli hänelle tehdään kantelu
sen sisällöstä. Yhdenvertaisuusvastaava voi tuoda asian hallituksen kokouksessa ilmi, jolloin
hallituksella on tarpeen kokiessaan oikeus vaatia käsikirjoituksen muuttamista.
Uusien jäsenten rekrytointi ja esimerkiksi haku produktion virkailijoiden tehtäviin on kaikille avointa
ja läpinäkyvää. Esiintyjiksi haluaville järjestetään avoimet koe-esiintymiset, mikäli halukkaita on
enemmän kuin paikkoja produktiossa. Mahdollisuuksista viestitään useilla kanavilla, vähintään
sähköpostin ja sosiaalisen median välityksellä. Produktioihin osallistuminen ei edellytä osallistujilta

taloudellisia panostuksia. Esimerkiksi esiintymisasut ja maskeerausvälineet hankitaan produktion
omasta budjetista.

