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Viikin Taloustieteilijät - Yhdenvertaisuussuunnitelma 
 
Johdanto  
 
Viikin Taloustieteilijät ry (VITA) on Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen opiskelijat          
yhdistävä ainejärjestö maatalous- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa.      
Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on pyrkiä huomioimaan tasa-arvon toteutuminen       
järjestön toiminnassa. Tässä tapauksessa tasa-arvolla tarkoitamme kaikkia sukupuoleen, ikään,         
sukupuoliseen suuntautumiseen, uskontoihin, vakaumuksiin, etniseen taustaan ja fyysisiin        
ominaisuuksiin sekä ajattelu- ja toimintatapoihin liittyviä asioita. Vaikka jo nyt yhdenvertaisuus           
toteutuu järjestöön liittyvissä asioissa hyvin, pyritään jatkuvasti kehittämään toimintaa         
yhdenvertaisempaan suuntaan ja ottamaan tasa-arvokysymykset huomioon      
päätöksentekotilanteissa sekä muussa toiminnassa. Viikin taloustieteilijät ry:lle nimetään        
vuosittain erikseen yhdenvertaisuusvastaava, joka yhdessä hallituksen ja muiden        
toimihenkilöiden kanssa vastaa tasa-arvoasioiden toteutumisesta yhdistyksen toiminnassa.       
Yhtäläisen tasavertaisuuden toteutuminen järjestön toiminnan kannalta on merkittävä asia.         
Tämän vuoksi tasa-arvokysymykset nostetaan näkyvään osaan toiminnassa ja sen         
suunnittelussa.  
 
Toimintaan osallistuminen  
 
Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan järjestön tapahtumiin ja toimintaan          
sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta ja uskonnosta sekä muista yllä mainituista asioista           
riippumatta. Tapahtumat järjestetään niin, että niihin voi osallistua kuka tahansa jäsen, ja            
useimmiten ne ovat avoimia myös muille kuin jäsenille. Tapahtumissa ei myöskään painosteta            
ketään nauttimaan alkoholia vasten tahtoaan ja yhdistys järjestää myös alkoholittomia          
tapahtumia. Mikäli tapahtumassamme on virvokkeita tarjolla, on aina mahdollisuus valita          
alkoholiton vaihtoehto.  
 
Häirintä ja syrjintä  
 
Yhdistyksen toiminnassa pyritään ehkäisemään kaikenlaisia syrjintä- ja häirintätilanteita, ja jos          
niitä syntyy, ne selvitetään perinpohjaisesti. Vuonna 2019 julkaistu avoin ja nimetön           
Häirintävapaa VITA-lomake, jolla voi raportoida mahdollisista häirintätilanteista. Jokainen        
yksittäinen vastaus käsitellään anonyymisti hallituksen kokoontuessa. Jos järjestön jäsenen (tai          
muun henkilön omassa tapahtumassamme) huomataan käyttäytyvän häiritsevästi tai syrjivästi,         
hänet poistetaan kyseisestä tapahtumasta, ja hallituksen niin päättäessä häntä kielletään          
osallistumasta järjestön toimintaan myös jatkossa. Kaikenlainen syrjintä haittaa järjestön         
toimintaa ja jäsenten hyvinvointia huomattavasti.  
 
Sukupuolijakauma  
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Hallituksen rakentumiseen ei vaikuta sukupuoli, vaan aito kiinnostus järjestön asiaa kohtaan.           
Hallituksessa ja toimihenkilöstössä voi olla minkä tahansa sukupuolisia luonnollisia henkilöitä.          
Puheenjohtajana on vuosien varrella ollut sekä naisia että miehiä. Sukupuolten välinen           
tasa-arvo hallituksen toiminnassa toteutuu siis hyvin. Jäsenten sukupuolijakauma on         
samanlainen kuin maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa yleensäkin. Jäseneksi pääsee       
maksamalla jäsenmaksun, mikä tapahtuu useimmiten opintojen alussa. Siihen, ketkä         
jäseniämme ovat, vaikuttaa siis vain opiskelijoiden halu kuulua ainejärjestöön, eivät          
minkäänlaiset henkilökohtaiset ominaisuudet.  
 
Hallituksen valinta  
 
Kaikkien jäsenten ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai muuhunkaan katsomatta on          
mahdollista asettua ehdolle vaaleissa, jossa yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöstö valitaan.          
Hallituksen valinta tapahtuu äänestyksellä.  
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Viikin Taloustieteilijät – Kansainvälisyyssuunnitelma  
 
Johdanto  
 
Viikin Taloustieteilijät Ry on vuonna 2009 elintarvike-ekonomien perustama järjestö, joka on           
tarkoitettu jokaiselle Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen       
laitoksen opiskelijalle. Järjestämme ikimuistoisia juhlia, kavennamme opiskelijoiden ja        
työelämän kuilua yritysvierailujen, työelämätapahtumien ja avointen työpaikkojen       
välityksellä. 
  
Kansainvälisyys Viikin Taloustieteilijöissä  
 
Kansainvälisyys ei ole VITA:ssa eritelty omaksi osa-alueeksi vaan se on integroitu koko            
ainejärjestön toimintaan. Kv-toiminnan koordinoijana ja yhteyshenkilönä toimii vuosittain        
toimihenkilöstöstä valittava kansainvälisyysvastaava. VITA:n kaikki jäsenet, myös       
vaihto-oppilaat, ovat ainejärjestön täysvaltaisia ja yhtä tärkeitä jäseniä. Tapahtumaviestintä         
hoidetaan pääosin suomeksi, mutta lyhyesti myös englanniksi. Lisäksi VITA tiedottaa          
toiminnastaan erityisesti lukuvuoden alussa myös vaihto-oppilaille. Yhdistyksen ja hallituksen         
kokouksissa asiansa voi esittää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. VITA tukee jäsenistönsä           
kansainvälistymistä esimerkiksi osallistumalla pohjoismaisista Nordic Games -peleistä       
(PM-kisat) tiedottamiseen.  
 
Kansainvälisyyden tavoitteet  
 
VITA haluaa panostaa kansainväliseen toimintaan ja houkutella entistä enemmän ulkomaisia          
opiskelijoita mukaan VITA:n toimintaan. Matalan kynnyksen osallistumista pyritään lisäämään ja          
harkitaan yhteyshenkilöä kv-tutoreista, jotka voisivat VITA:n puolesta lisätä VITA:n näkyvyyttä ja           
tiedottaa entistä paremmin vaihto-oppilaita kiinnostavista tapahtumista sekä mahdollisuuksista        
toimia VITAssa. Jos tapahtumaan tiedettävästi osallistuu myös kansainvälisiä opiskelijoita,         
mukautuu VITA ottamalla myös heidät huomioon ohjelmaan muodostaessaan. Tämä näkyy          
esimerkiksi englanninkielisenä ohjeistuksena fuksitapahtumissa. Kansainvälisyyden     
mahdollisuuksia tuodaan esiin myös syksyllä järjestettävässä ViikkiAreenassa, jonne pyritään         
houkuttelemaan myös monikansallisia yhtiöitä ja kansainvälisiä puhujia, jotka mahdollisimman         
hyvin viestisivät ainejärjestön opiskelijoille kansainvälistymisen mahdollisuuksia.  
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Viikin Taloustieteilijät – Ympäristösuunnitelma 
 
Johdanto  
 
Viikin Taloustieteilijät ry (VITA) on Helsingin Yliopiston taloustieteen osaston opiskelijoita          
yhdistävä ainejärjestö Maatalous- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa. VITAn       
ympäristöohjelman tarkoitus on pyrkiä huomioimaan kestävät ja ympäristön huomioivat         
toimenpiteet ainejärjestön kaikessa toiminnassa. Vuosittain valittava ympäristövastaava kantaa        
ensisijaisesti vastuun ympäristöohjelman toteutumisesta yhdessä hallituksen jäsenten ja        
toimihenkilöiden kanssa. VITA pyrkii myös jatkuvasti kehittämään toimintaansa kestävämpään         
suuntaan kokeillen avoimesti eri ratkaisuja hiilijalanjäljen minimoimiseksi.  
 
Kokoukset ja viestintä  
 
Järjestössä pyritään tietoisesti minimoimaan toiminnasta syntyviä jätteitä. Kokouksen pöytäkirjat         
ja esityslistat välitetään sähköpostitse ja vältetään näin tulostamista. Muu tiedonvälitys ja           
asiakirjojen säilytys tapahtuu mahdollisuuksien mukaan digitaalisessa muodossa.  
 
Tapahtumat ja ruoka  
 
Tapahtumien huolellisen suunnittelun ja toteuttamisen kautta pyritään ruokahävikin minimointiin.         
Hiili- ja vesijalanjäljen minimoimiseksi suositaan vegetaarista ja vegaanista ruokaa. Toiminnassa          
huomioidaan ruuantuotannon ympäristökuormitus, joka pyritään huomioimaan mahdollisuuksien       
mukaan tapahtumatarjoiluja suunnitellessa suosien myös kotimaisia raaka-aineita, satokauden        
tuotteita sekä luomutuotteita.  
 
Kierrätys  
 
Tapahtumissa jätteen määrä minimoidaan ja jätteet kierrätetään mahdollisimman hyvin         
tilannekohtaisten mahdollisuuksien puitteissa. Pullot ja tölkit palautetaan aina kauppaan ja          
pantittomat tölkit toimitetaan metallinkierrätykseen. Tapahtumissa huolehditaan siitä, että jätteet         
on helposti lajiteltavissa myös jäsenistölle.  
 
Kertakäyttöiset tuotteet 
 
Tapahtumissa pyritään välttämään kertakäyttöastioiden ja -koristeiden käyttöä, ja tilanteen niitä          
vaatiessa valitsemaan kierrätettäviä/uusiokäytettäviä vaihtoehtoja.  
 
Liikkuminen  
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Tapahtumat järjestetään lähes poikkeuksetta siten, että ne ovat julkisten kulkuyhteyksien          
saavutettavissa. Myös tapahtumien raaka-aine- ja oheistuotehankinnat toteutetaan keskitetysti        
välttäen ylimääräistä autoilua.  
 
 
Yhteistyö ympäristöalan yritysten kanssa  
 
Opiskelu- ja työelämän yhdistävänä ainejärjestönä VITA ry tiivistää tulevaisuudessa yhteistyötä          
ympäristöalan yritysten kanssa muun muassa excursioiden ja erilaisten työelämätapahtumien         
muodossa.  
 
 
 
Helsingissä 24.02.2020 
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_________________________ 
Neea Mansikkamäki, tiedottaja 
 


