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Tämän suunnitelman on laatinut Anni Kuosmanen, Mariia Mikola, Oona Nykopp ja Leo Rautiainen
edellisen suunnitelman pohjalta. Suunnitelmaan on pyydetty kommentteja ja muutosehdotuksia
vuoden 2022 hallitukselta sekä jäsenistöltä.

1 JOHDANTO
Tämä suunnitelma on Jyväskylän yliopisto yleisen ja aikuiskasvatustieteen ainejärjestö Emile ry:n
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on kehittää ainejärjestömme
toimintatapoja sekä ennaltaehkäistä syrjintää, häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä.
Suunnitelman tavoitteena on myös helpottaa mahdollisiin ongelmakohtiin puuttumista ja luoda
kestävä pohja toiminnan kehittämiselle. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöä
sovelletaan kaikessa Emile ry:n toiminnassa ja toiminnan lähtökohtana on se, että kaikki
yhdistyksen jäsenet kohtelevat toisiaan kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti sekä
antavat jokaiselle jäsenelle mahdollisuuden olla oma itsensä. Jokainen Emile ry:n jäsen sitoutuu
noudattamaan tämän suunnitelman periaatteita osallistuessaan yhdistyksen toimintaan.
Tämä

tasa-arvo-

ja

yhdenvertaisuussuunnitelma

pohjautuu

perustuslakiin,

yhdenvertaisuuslakiin sekä lakiin miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, joiden noudattaminen on
niin Emile ry:n jäsenten kuin kaikkien Suomen kansalaisten velvollisuus. Suomen perustuslain
(1999/731) mukaan jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen asema, eikä ketään saa ilman
hyväksyttävää perustetta asettaa lain edessä eri asemaan. Jokaisella ihmisellä on perustuslain
mukaan

oikeus

henkilökohtaiseen

vapauteen,

koskemattomuuteen

ja

turvallisuuteen.

Yhdenvertaisuuslaki (2014/1325) edistää yhdenvertaisuutta, ehkäisee syrjintää ja edistää syrjinnän
kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lain mukaan ketään ei tule syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden,
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolain (1986/609) tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva
syrjintä sekä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Emile ry on
sitoutunut toimimaan näiden lakien periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassaan, eikä hyväksy
minkäänlaista jäseniinsä tai muihin henkilöihin kohdistuvaa syrjintää.
Suunnitelma on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa
23.3.2022. Suunnitelmaa tulee päivittää tarpeen ja vuosittain toteutettavien tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuskyselyiden tulosten mukaan, ja se on tarkastettava vähintään kolmen vuoden välein.
Suunnitelman sisältö on otettava huomioon yhdistyksen strategiaa ja toimintasuunnitelmaa
laadittaessa ja päivitettäessä.

2 SUUNNITELMASSA HUOMIOITAVAT KÄSITTEET
Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän
sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään,
uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta
suuntautumisestaan

tai

muusta

henkilöön

liittyvästä

syystä

(yhdenvertaisuus.fi,

2022).

Yhdenvertaisuudesta säädetään Yhdenvertaisuuslaissa 2014/1325.

Häirintä
Häirintä on ihmisarvoa tarkoituksellisesti loukkaavaa käyttäytymistä, joka liittyy suoraan henkilön
ominaisuuksiin ja niiden kautta luo häntä nöyryyttävän, loukkaavan tai uhkaavan ilmapiirin
(Yhdenvertaisuuslaki 2014/1325, 14 §).

Syrjintä
Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen
ominaisuuden perusteella (syrjinta.fi, 2022). Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän,
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan,
ammattiyhdistystoiminnan,

perhesuhteiden,

terveydentilan,

vammaisuuden,

seksuaalisen

suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (syrjinta.fi, 2022).

Sukupuoli
Jokaisen ihmisen kokemus sukupuolesta on yksilöllinen. Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa
erilaisten sukupuolen kokemusten ja ilmaisutapojen kirjoa. Sukupuolen moninaisuus on tavalla tai
toisella osa kaikkia ihmisiä, eikä sitä voi rajata koskemaan vain tiettyä ihmisryhmää. (thl.fi, 2021.)
Sukupuoli on yksi ihmisten luokittelun kategoria ja juridinen määre. Se on jatkumo, joka koostuu
erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista
ja

kulttuurisista

ominaisuuksista.

Se

on

myös

monelle

tärkeä

osa

identiteettiä.

(sukupuolenosaamiskeskus.fi, 2021.)

Ikä
Yhdenvertaisuuslaki

kieltää

ikäsyrjinnän.

Yhdenvertaisuuslain

syrjinnän

kielto

koskee

kaikenikäisten syrjintää eli kuka tahansa voisi tulla syrjityksi iän vuoksi. Ikään perustuva syrjintä

voi olla sekä välitöntä tai välillistä. Välillistä ikäsyrjintää voi olla esimerkiksi perusteettomasti
asetetut vaatimukset uravuosista tietyn etuisuuden saamiseksi. (syrjinta.fi, 2022.)

Esteettömyys
Esteettömyydellä tarkoitetaan perinteisesti kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista fyysisessä
ympäristössä, kuten rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esimerkiksi
esteettömät rakennukset ja esteetön joukkoliikenne mahdollistavat vammaisten henkilöiden
työssäkäyntiä, harrastustoimintaa ja kulttuurisia elämyksiä. (thl.fi, 2022.)

3 TILANNE TÄLLÄ HETKELLÄ
Vuoden 2021 jäsen- ja yhdenvertaisuuskyselyn mukaan Emile ry:n toiminnan positiivisia puolia
ovat esimerkiksi monipuolinen ja jäsenistön hyvin tavoittava viestintä, koulutuspolitiikka ja
tapahtumien

opiskelijaystävälliset

hinnat.

Myös

ainejärjestön

hallitus

koettiin

helposti

lähestyttäväksi ja toimintaa johdonmukaiseksi. Haasteita taas on ollut siinä, että sosiaalipolitiikka
on koettu vieraaksi ja jäsenten on ollut haastavaa löytää merkityksellisiä ihmissuhteita
koronapandemian tuoman etäopiskelun ja -tapahtumien myötä. Myös kynnys osallistua tapahtumiin
on kasvanut pandemian myötä.
Emile ry:n jäsenet eivät ole pääasiallisesti kokeneet ollenkaan kiusaamista, syrjintää,
seksuaalista häirintää tai vallan väärinkäyttöä opinnoissaan, mutta kyselyssä on raportoitu
yksittäiset tapaukset kiusaamisesta ja syrjinnästä sekä seksuaalisesta häirinnästä. Kyselyyn
vastanneista kuudennes oli sitä mieltä, ettei tapahtumiin ole helppo osallistua alkoholittomana
esimerkiksi ryhmäpaineen ja tapahtumien alkoholikeskeisyyden takia. Kuitenkin lähes puolet koki
tapahtumiin

osallistumisen

helppona

alkoholittomana

tai

alkoholillisena.

Tapahtumiin

osallistumista koettiin vaikeuttavan etätapahtumien luonne ja koronan aiheuttama ulkopuolisuuden
tunne. Tapahtumat koettiin olevan tarpeeksi esteettömiä ja perheellisille helposti lähestyttäviä.
Tuloksien tarkastelussa on huomioitava jäsen- ja yhdenvertaisuuskyselyn rajoitukset.
Kyselyyn vastanneista vain 2,8 % oli perheellisiä ja vain 11,1 % 26-vuotiaita tai vanhempia, kun
enemmistö oli 25-vuotiaita tai nuorempia. Kyselyyn vastasi yhteensä 36 henkilöä, joka on noin
viidesosa yhdistyksen toiminnassa mukana olevista jäsenistä. Tulevaisuudessa kyselyyn tulisikin
saada vastaamaan isompi osa jäsenistöstä, jotta vastaukset kuvaisivat isompaa joukkoa jäsenistöstä.
Nyt esimerkiksi voi käydä niin, että ne, jotka ovat kokeneet ulkopuolisuuden tunnetta tai haasteita
yhdenvertaisuuden toteutumisessa, eivät ole vastanneet kyselyyn. Sen sijaan taas toiminnan
omakseen kokevat ja merkityksellisiä ihmissuhteita yhdistyksestä löytäneet todennäköisemmin
vastaavat myös kyselyyn.
Jäsenkysely toteutettiin keväällä 2021, joten kyselyssä ilmenneisiin epäkohtiin on
ehditty kiinnittää jo huomiota. Nähtäväksi jää, millaisia tuloksia vuoden 2022 jäsen- ja
yhdenvertaisuuskyselyssä saadaan, ja onko toimet ongelmien ratkaisemiseksi ollut riittäviä.

4 TAVOITTEET
Emile ry:n tavoitteet on määritelty osa-alueittain alla olevaan taulukkoon, jonka jälkeen niitä on
avattu

toiminta-alueittain

taulukon

alla.

Tavoitteiden

toteutumista

seurataan

vuosittain

toteutettavalla jäsen- ja yhdenvertaisuuskyselyllä.

OSA-ALUE

TAVOITE

TOIMENPITEET

Kieli, kulttuuri ja
etninen tausta

Otetaan huomioon eri kieli- •
ja kulttuuritaustoista tulevat •
henkilöt
•
Autetaan vaihtoopiskelijajäseniä
verkostoitumaan

Taloudellinen
tilanne

Toimintaa pyritään
järjestämään
opiskelijaystävällisesti

•
•

•

Viestintä myös englanniksi
Tapahtumien järjestäminen englanniksi
Toivotetaan vaihto-opiskelijat
tervetulleiksi myös suomenkielisiin
tapahtumiin

Järjestetään myös ilmaisia tapahtumia
Tapahtumien sponsorointi ja avustuksien
hakeminen osallistumismaksujen
pienentämiseksi
Jäsenmaksun pitäminen
mahdollisimman alhaisena

Sukupuoli ja
seksuaalisuus

Sukupuoli ja seksuaalisuus
eivät vaikuta Emile ry:n
toimintaan osallistumiseen

•
•

Vältetään lokerointia
Vältetään sukupuolisidonnaisten termien
ja ilmaisujen käyttöä

Maailmankatsomus,
poliittinen ja
uskonnollinen
vakaumus

Emile ry on poliittisesti ja
aatteellisesti sitoutumaton
järjestö, jonka toimintaan
voi osallistua kuka tahansa
maailmankatsomuksesta ja
vakaumuksesta riippumatta

•

Järjestö ei ilmaise toiminnallaan tai
viestinnällään poliittisia tai
vakaumuksellisia mielipiteitä

Terveydentila ja
esteettömyys

Emile ry:n toiminnassa ja
viestinnässä pyritään
ottamaan huomioon
jäsenten toimintakyky ja
mahdolliset osallistumisen
rajoitteet

•

Pyritään järjestämään tapahtumat
esteettömästi esimerkiksi tilojen ja
toiminnan suhteen
Viestitään somessa esimerkiksi
videoiden lisäksi myös tekstityksen
keinoin

•

Ikä ja perhe

Emile ry:n toiminnassa
huomioidaan erilaiset
elämäntilanteet

•
•

Pyritään
myötävaikuttamaan
erilaisissa elämäntilanteissa
olevien
opiskelumahdollisuuksiin
Yhdenvertaisuus

Emile ry:n jäsenet tuntevat
turvallisemman tilan
periaatteet,
yhdenvertaisuusvastaavan
tehtävät sekä tämän
suunnitelman sisällöt

•
•
•

Järjestetään tapahtumia myös
päiväsaikaan
Viedään tietoa eri elämäntilanteissa
olevien mahdollisista haasteista
valiokuntiin ja opetuksen
kehittämisryhmiin

Jäsenten osallistaminen suunnitelman
tekoon
Yhdenvertaisuusvastaavan esittely
jokaisessa tapahtumassa
Sopokopoviikon pitäminen vuosittain
sosiaalisessa mediassa

Tapahtumat
Emile ry:n tapahtumissa on nollatoleranssi häirinnälle, syrjinnälle sekä kiusaamiselle, ja siitä
tiedotetaan jokaisen tapahtumailmoittautumisen yhteydessä. Jokaiseen Emile ry:n tapahtumaan
nimetään yhdenvertaisuusvastaava, ja hänen yhteystietonsa tulee olla selkeästi esillä niin ennen
tapahtumaa, tapahtuman aikana kuin tapahtuman jälkeenkin. Myös muista tapahtuman
järjestämiseen liittyvistä asioista ja mahdollisista muutoksista on tiedotettava ajoissa.
Tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida mahdollisuuksien
mukaan fyysinen esteettömyys esimerkiksi tapahtumatilan ja toiminnan näkökulmista. Lisäksi
opiskelijoiden taloudellinen tilanne huomioidaan järjestämällä opiskelijahintaisia tapahtumia sekä
kokonaan ilmaisia tapahtumia. Emile ry:n toiminnassa pyritään huomioimaan erilaisissa
elämäntilanteissa olevat opiskelijat esimerkiksi järjestämällä toimintaa muulloinkin kuin ilta-aikaan
perheellisten opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. Huomioimme myös
tapahtumissamme erityisruokavaliot ja muut rajoitteet.
Lisäksi toiminnan ja viestinnän keinoin on pyrittävä pienentämään niin lähi- kuin
etätapahtumiin osallistumisen henkistä kynnystä. Vuoden 2021 jäsen- ja yhdenvertaisuuskyselyn
mukaan osa jäsenistä koki, ettei ole löytänyt läheisiä ihmissuhteita, joten yhdistyksen on tärkeää
kiinnittää huomiota siihen, millaiset tapahtumat erityisesti edistäisivät uusien tuttavuuksien
tekemistä ja yhteisöllisyyttä. On tärkeää järjestää monipuolisesti erilaisia ja -tyyppisiä tapahtumia,
joiden toiminnan luonne on jo ennen osallistumista selkeä jäsenelle osallistumiskynnyksen

madaltamiseksi. Viestinnän avulla tulisi rohkaista jäseniä osallistumaan tapahtumiin ja ilmaista sitä,
että tapahtumiin voi osallistua yksin ilman kaveriporukkaa.
Emile ry:n on myös pyrittävä järjestämään alkoholilliset tapahtumat niin, että niihin
on mahdollista osallistua myös alkoholittomana. Tämän lisäksi on kuitenkin järjestettävä myös
kokonaan alkoholittomia tapahtumia. On huomioitava, että alkoholittomat tapahtumat eivät voi olla
vain liikuntaa sisältäviä tapahtumia esteettömyyden näkökulmasta.
Tapahtumissa ylläpidetään asiallista keskustelukulttuuria ja vältetään muun muassa
sukupuolisidonnaisten ilmaisujen käyttämistä (esim. sitsien skoolausjärjestys tai puheenvuoron
pyytäneen jäsenen puhuttelu). Lisäksi kaikista tapahtumista kerätään anonyymiä palautetta, jonka
myötä mahdollisiin ongelmakohtiin ja epäasiallisuuksiin puututaan ja tapahtumatoimintaa
kehitetään entistä tasa-arvoisemmaksi.

Viestintä
Viestinnässä tavoitteena on tavoittaa jäsenistöä mahdollisimman kattavasti useita eri kanavia
hyödyntämällä sekä viestimällä suomen lisäksi myös englannin kielellä. On tärkeää, että
esimerkiksi vain suomenkielisille tarkoitetun tapahtuman kuvauksessa lukee tieto myös englanniksi,
vaikka tapahtumaan osallistuminen ei olisikaan esimerkiksi vaihto-opiskelijoille mahdollista.
Lisäksi viestinnässä pyritään huomioimaan muun muassa lukemisen sekä näkö- ja kuuloaistin
haasteet, esimerkiksi lisäämällä videoihin myös tekstitys. Viestintä pyritään myös pitämään
yhdenmukaisena eri viestintäkanavissa, jotta se saavuttaisi mahdollisimman ison osan jäsenistöstä.

Kansainvälisyys
Emile ry:n tavoitteena on integroida kansainvälisiä opiskelijoita paremmin Emile ry:n toimintaan, ja
täten luoda kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia suomenkielisille tutkinto-opiskelijoille.
Lisäksi tavoitteena on englanninkielisen viestinnän avulla tehdä tapahtumiin osallistuminen vaihtoopiskelijoille helpommaksi.

Koulutus- ja sosiaalipolitiikka
Koulutus- ja sosiaalipolitiikan tavoitteena on parantaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien
opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä näin edistää yhdenvertaisuutta. Tavoitteena on
myös tuoda koulutus- ja sosiaalipoliittisten vastaavien pestit tutummaksi jäsenistölle, sillä
epäselvyyttä on ollut esimerkiksi siinä, milloin ja miten koulutus- ja sosiaalipoliittisiin vastaaviin
voi ottaa yhteyttä.

Kokoukset
Emile ry:n kokouksissa tulee huomioida esteettömyys ja saavutettavuus. Kokouksia tullaan
järjestämään hybridimallina tulevaisuudessakin, jotta saavutettavuus toteutuu mahdollisimman
hyvin. Lisäksi jäsenistöä tiedotetaan kokouksista ja niiden sisällöistä ennen ja jälkeen kokousten,
jotta jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

5 YHDENVERTAISUUSVASTAAVIEN OHJEISTUS
Jokaiseen Emile ry:n tapahtumaan on nimettävä yhdenvertaisuusvastaava, jonka tehtäviin kuuluu
toimia tapahtumissa auttavana yhteyshenkilönä erilaisissa ongelmatilanteissa ja ohjata asian
käsittely JYY:n häirintäyhdyshenkilölle tilanteen niin vaatiessa. Ongelmatilanteita voivat olla
esimerkiksi esteellisyys, epätasa-arvoinen kohtelu, häirintä-, kiusaamis- ja syrjintätilanteet.
Yhdenvertaisuusvastaavan yhteystiedot tulee kertoa tapahtumakuvauksessa ja ilmoittautumisen
yhteydessä.

Emile

ry:n

tehtävänä

on

huolehtia,

että

jokainen

tapahtumassa

toimiva

yhdenvertaisuusvastaava on saanut tehtävässä toimimista edellyttävät tiedot ja taidot.

Häiritsevän käytöksen ennaltaehkäisy
•

Jäsenistön tiedottaminen Emile ry:n nollatoleranssista syrjintää, häirintää ja kiusaamista kohtaan

•

Pyritään luomaan matala kynnys yhteydenottoihin ja asioista kertomiseen

•

Nettisivuilla on saatavilla ajankohtaiset yhdenvertaisuusvastaavien, sopon ja kopon yhteystiedot

•

Tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä on nähtävillä tapahtumien yhdenvertaisuusvastaavat
sekä ilmoittautumisen pelisäännöt (myöhemmin myös turvallisemman tilan periaatteet)

•

Jäsenistölle välitetään jokaisen tapahtuman jälkeen palautelomake, johon voi anonyymisti
ilmoittaa havaitsemastaan tai kokemastaan häiritsevästä käytöksestä

Tilanteen / tapahtuman aikana
•

Tarkistetaan, onko tilanne ok kaikille osapuolille

•

Häiritsevään käytökseen puuttuminen ja sen nimeäminen

•

Varmistetaan häirinnän kohteen turvallisuus

•

Noudatetaan häirinnän kohteen toivetta siitä, miten tilanteessa edetään

•

Häirinnän kohdetta kannustetaan hakemaan apua ja puhumaan kokemuksesta

•

Tarvittaessa häiritsijälle annetaan suullinen varoitus, ja häntä voidaan pyytää poistumaan
paikalta. Ensisijaisesti tilanteet pyritään ratkaisemaan tilanne ilman muita toimenpiteitä
keskustelun kautta.

Tilanteen / tapahtuman jälkeen
•

Ohjaus avun hakemiseen

•

Opiskelijoiden tukena myös Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt

•

Osapuolten

niin

toivoessa

mahdollisuus

tilanteen

purkamista

varten

järjestettävään

kuulemistilaisuuteen ja Jyväskylän yliopiston hyväksymän opiskelijoiden kiusaamisen ja
häirinnän ehkäisy- ja puuttumismallin mukaiseen sovitteluprosessiin.
•

Syrjintä-, häirintä- ja kiusaamistapauksissa Emile ry:n hallituksen on tehtävä yhdistyksen tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta kehittäviä toimenpiteitä

Yhteystiedot
Emile ry:n koulutus- ja sosiaalipoliittisten vastaavien yhteystiedot:
•

Anni Kuosmanen - kopo@emilery.fi

•

Mariia Mikola - sopo@emilery.fi

JYY:n häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot:
•

Anna Jäntti - hairinta.nainen@jyy.fi

•

Teemu Vasama - hairinta.mies@jyy.fi

•

Yleinen - hairinta@jyy.fi

6 TULEVAISUUS
Tämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty ajanjaksolle 2022–2025, jonka jälkeen se
on päivitettävä ajantasalle. Suunnitelmaa on hyvä tarkastella vuosittain, sekä tarkastaa siinä
esiintyvien yhteystietojen oikeellisuus. Vuonna 2021 järjestetyssä koko jäsenistölle suunnatussa
kyselyssä Emile ry:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nähtiin pääasiassa toteutuvan, mutta sosiaali- ja
koulutuspolitiikan sektori jokseenkin vieraana. Korona-pandemian myötä nähtävissä on myös se,
että jäsenet ovat kokeneet merkityksellisten ystävyyssuhteiden luomisen jokseenkin hankalaksi ja
tapahtumiin osallistumisen kynnyksen korkeaksi.
Emile ry:n tavoitteena on luoda vuoden 2022 aikana turvallisemman tilan periaatteet
ja sitouttaa jäsenistö noudattamaan niitä jokaiseen tapahtumaan ilmoittautuessa ja niihin
osallistuessa. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa jäsenistön tietämystä yhdenvertaisuudesta, sekä
yhdenvertaisuusvastaavien tehtävistä ja toiminnasta. Jäsenistön mielipide on huomioitu ja heitä on
osallistettu tätä suunnitelmaa tehdessä. Tavoitteena on myös tuoda tämän suunnitelman sisältö
jäsenistölle esiin monipuolisesti eri viestintäkanavissa.
Tulevaisuudessa olisi hyvä kiinnittää huomiota etenkin tapahtumien esteettömyyteen.
Vuonna 2022 tämä ei täysin toteudu, sillä esimerkiksi pyörätuolilla olisi lähes mahdotonta osallistua
osaan Emile ry:n tapahtumista. Jatkossa esteettömyyttä voitaisiin huomioida esimerkiksi kysymällä
jäsenistöltä tarvetta erityisjärjestelyihin ilmoittautumisen yhteydessä. Tulevaisuudessa olisi hyvä
huomioida paremmin myös perheelliset jäsenet ja heidän osallistamisensa esimerkiksi täysin heille
ja heidän verkostoitumiseensa suunnattujen tapahtumien muodossa.

