
Pöytäkirja

Meridiaani ry

Kevätkokous, 25.02.2015

Paikka: Leppäsuonkatu 11, Matlu-klusteri

1 Avataan kokous

• Hallituksen puheenjohtaja Antton Luoma avasi kokouksen kello 19:23.

• Kokouksen läsnäololista liitteessä A.

2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Valitaan kokouksen puheenjohtaja

• Kokouksen puheejohtajaksi valittiin Antton Luoma.

4 Valitaan kokouksen sihteeri

• Kokouksen sihteeriksi valittiin Vili Oja.

5 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

• Virat yhdistettiin.

• Ilmo Salmenperä ja Julia Rantakylä valittiin virkoihin.

6 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

• Esitylista liitteessä B.

• Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

7 Käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus

• Toimintakertomus hyväksyttiin.

• Toimintakertomus liitteessä C.
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8 Vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös

• Tilinpäätös ei ollut vielä valmis vahvistettavaksi.

9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

• Koska tilinpäätös ei ollut vielä valmis, vastuuvapautta ei voitu myöntää.

10 Hyväksytään ympäristöohjelma

• Ympäristöohjelma hyväksyttiin.

• Ympäristöohjelma liitteessä D.

11 Hyväksytään yhdenvertaisuussuunnitelma

• Yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin.

• Yhdenvertaisuussuunnitelma liitteessä E.

12 Muut esille tulevat asiat

• Ei muita esille tulevia asioaita.

13 Päätetään kokous

• Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:30.

13.1 Pöytäkirjan laatija

Vili Oja

13.2 Kokouksen puheenjohtaja

Antton Luoma
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13.3 Pöytäkirjan tarkastajat

Julia Rantakylä Ilmo Salmenperä

A Läsnäolijat

• Hallituksen jäsenet

– Antton Luoma

– Anni Järvenpää

– Vili Oja

– Julia Rantakylä

– Ilmo Salmenperä

– Teemu Willamo

• Paikalla puhe- ja läsnäolo-oikeudella

– Natalia Lahén

– Antti Rantala

– Jussi Aaltonen

– Akke Viitanen

– Joonatan Ala-Könni

– Amalia Ahola

3



B Esityslista

1. Avataan kokous

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

4. Valitaan kokouksen sihteeri

5. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

7. Käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus

8. Vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

10. Hyväksytään ympäristöohjelma

11. Hyväksytään yhdenvertaisuussuunnitelma

12. Muut esille tulevat asiat

13. Päätetään kokous

C Toimintakertomus
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Meridiaani ry:n toimintakertomus 2014

Opiskelijahuone, Fysiikan laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)

00014 Helsingin yliopisto



1 Yleistä

Tähtitieteen opiskelijoiden ainejärjestö Meridiaani ry perustettiin joulukuussa 2001 Helsingin yliopiston
tähtitieteen opiskelijoiden etujärjestöksi. Meridiaanista tuli vuoden 2002 aikana patentti- ja rekisterihal-
lituksen hyväksymä rekisteröity yhdistys. Meridiaani liittyi lokakuussa 2002 Matemaattis- luonnontie-
teellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen yhteisjärjestöön Matlu ry:een. Meridiaanin jäsenmäärä vuoden
2014 lopussa oli 190 ja tiedot jäsenistöstä on saatettu ajan tasalle.

2 Tilat

2.1 Opiskelijahuone

Meridiaani jakaa muiden Fysiikan laitoksen ainejärjestöjen kanssa Fysiikan laitoksella sijaitsevan tau-
kotilan E120, eli Opiskelijahuoneen (OH). OH toimii opiskelijoiden turvapaikkana maailman myrskyjä
kuten opiskelua ja työntekoa vastaan tarjoten kahvia, teetä ja keskusteluseuraa. Meridiaanin kaappi #1
sijaitsee OH:lla. Tila on esteetön.

2.2 Matlu-klusteri

HYY:n tarjoama Matlu-klusteri toimii Meridiaanin ja useiden muiden Matlun järjestöjen jäsenistöjen vir-
kistymistilana virka-ajan ulkopuolella. Tiloissa päivystää puhuva karhu. Meridiaanin kaappi #2 sijaitsee
Matlu-klusterilla. Tila on esteetön.

3 Hallinto

3.1 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin helmikuussa ja marraskuussa, joiden lisäksi huhtikuussa
pidettiin yksi ylimääräinen yhdistyksen kokous.

3.2 Hallitus ja virkailijat

Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Kokoukset olivat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille ja
kokouskutsut lähetettiin jäsenistön sähköpostislistalle.

Pienelle järjestölle on erittäin tärkeää, että uusia aktiiveja saadaan lähtemään toimintaan mukaan.
Jäsenistöä houkuteltiin aktiivisempaan toimintaan vuoden mittaan, mutta erityisesti syksyn Tähtitie-
teilijäsaunan yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa, jossa vanhat aktiivit kertoivat toiminnasta ja uusilla
potentiaalisilla toimijoilla oli mahdollisuus kysellä ainejärjestötoiminnasta.

3.2.1 Hallitus, varajäsenet ja luottamushenkilöt vuonna 2014

Hallitus vuonna 2014:

• Puheenjohtaja: Natalia Lahén

• Varapuheenjohtaja: Antton Luoma

• Taloudenhoitaja: Joonatan Ala-Könni

• Sihteeri: Anni Järvenpää

• Hallituksen jäsen: Juhana Lankinen

• Hallituksen jäsen: Teemu Willamo
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• 1. Varajäsen: Akke Viitanen

• 2. Varajäsen: Joonas Viuho

Luottamushenkilöt vuonna 2014:

• Opintovastaavat: Antti Rantala ja Jussi Aaltonen

• Jäsensihteeri: Teemu Willamo

4 Tiedotus

Vuoden 2014 aikana Meridiaani on tiedottanut itsestään tuleville fukseille opiskelijoiden toimesta postite-
tussa tiedotteessa, Kumpulan kampuksella järjestetyllä uusille opiskelijoille suunnatulla Tiedebasaarilla,
esittelykalvolla orientoivissa opinnoissa ja sivuaineinfotilaisuuksissa sekä esiintymällä Yliopiston avajais-
karnevaaleilla ja Kumpulan kampuksen järjestötorilla.

4.1 Kotisivut

Meridiaanin kotisivujen osoite on www.meridiaani.org. Sieltä löytyvät kaikki perustiedot järjestöstä ja
sen toiminnasta, sekä edellisvuonna aktivoituneen Havaintoryhmän toiminnasta. Erityisen hyödyllisiä
ovat fuksisivut, joilla on ohjeet uudelle opiskelijalle, sekä opintosivut, joista löytyy mm. opiskelijoiden
kirjoittamia kuvauksia tähtitieteen kursseista.

4.2 Sähköpostilistat

4.2.1 meridiaani-lista

Meridiaanin tärkein tiedotuskanava on jäsenistön sähköpostilista. Siellä tiedotetaan tapahtumista sekä
ajankohtaisista opiskelijoita koskevista asioista sekä suomeksi että englanniksi. Tämä lista on ainoa tapa
tavoittaa koko jäsenistö.

4.2.2 meridiaani-hallitus

Hallituksen ja aktiivien oma sähköpostilista on ahkerassa käytössä toimintaa suunniteltaessa. Listalla on
myös vanhoja aktiiveja, jotka tarpeen tullen kommentoivat ja antavat neuvoja.

4.2.3 meridiaani-havainto

Havaintolistamme Metsähovin Observatoriolla tähtitieteellisiä havaintoja tekeville meridiaanilaisille. Lis-
talla mm. sovitaan kyydityksistä Metsähoviin Kirkkonummelle ja jaetaan havaintoöiden aikana otettuja
kuvia edelleen redusoitaviksi.

4.3 Facebook

Facebookista on tullut erittäin hyödyllinen viestintäkanava, joka nykyään tavoittaa suuren osan jäsenis-
töstä. Meridiaani ry -ryhmässä mainostetaan toimintaa ja käydään vapaata keskustelua kaikesta tähti-
tieteeseen liittyvästä. Isoimmille tapahtumille luodaan oma fb-tapahtuma ja Facebookia on hyödynnetty
myös virtuaalisena laskuharjoituspiirinä. Hallituksen ja aktiivien oma Meridiaanin aktiivit -ryhmä on
erinomainen väline pikaiseen kommunikointiin tapahtumiin valmistauduttaessa.
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5 Edunvalvonta

Vuonna 2014 Meridiaanin opiskelijaedustaja Tähtitieteen opetuksenkehittämistyöryhmässä oli Natalia
Lahén. Meridiaanin opintovastaavat tekivät yhteistyötä myös Fysiikan laitoksen laitosneuvoston kanssa
sekä muiden fysikaalisten ainejärjestöjen opintovastaavien kanssa mm. laskupajakäytäntöjen parantami-
sessa. 3.6. järjestettiin tähtitieteen opetuksenkehittämispäivä opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan
kesken, johon osallistui edustajia luonnollisesti myös Meridiaanista.

Vuoden loppupuolella Meridiaani oli mukana jatkokehittämässä Fysiikan laitoksen kesätyöhakujärjes-
telmää yhdessä muiden laitoksen ainejärjestöjen kanssa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat
vuoden aikana järjestettyihin HYYn ja Matlu ry:n järjestämiin puheenjohtajaseminaareihin.

6 Yhdenvertaisuus- ja ympäristöasiat

Edellisvuonna perustetut yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaavien virat uusittiin myös vuonna 2014, ja
Meridiaanin toimintaa ohjaavat yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmat päivitettiin heidän toimes-
taan keväällä.

7 Yhteistyö ja työelämä

Aktiivista yhteistoimintaa lähiopiskelijajärjestöjen (Fysiikan laitoksen ja Kumpulan kampuksen ainejär-
jestöt) ja HYYn kanssa jatkettiin edellisten vuosien tapaan. Edunvalvonnan ja fuksitoiminnan lisäksi
Meridiaani osallistui HYYn järjestämään Fuksiseikkailuun pitämällä rastia Observatorion edustalla.

Työelämään liittyvissä asioissa Meridiaani piti vuonna 2014 yhteyttä potentiaalisimpiin tähtitieteili-
jöiden työnantajiin ja yhteistyökumppaniimme Luonnontieteilijöiden Akateemisten liittoon (LAL), sekä
järjesti kaksi excursiota tähtitieteen tutkimusseminaariin. Kesällä 2014 sovittiin ja alettiin suunnitella
yhteistyötä tähtitieteen professori Alexis Finoguenovin kanssa vuonna 2015 järjestettävän COSMOS-
konferenssin vapaa-ajan toimintaan liittyen.

Kesätyömahdollisuuksista Fysiikan laitoksella, Geodeettisella laitoksella sekä Aalto-yliopiston Otanie-
men kampuksella tiedotettiin Meridiaanin sähköpostilistalla. Koska tähtitiede on erittäin kansainvälinen
tieteenala, sähköpostilistallamme tiedotettiin myös aktiivisesti jatko-opintomahdollisuuksista ulkomaisis-
sa yliopistoissa. Meridiaanin työelämävastaava osallistui LAL:n vuoden aikana järjestämiin tapaamisiin
ja tapaamisten ideoista raportoitiin järjestömme hallitukselle. Työmahdollisuuksista mm. Ursalla ja Hel-
singin Yliopiston Observatoriolla tiedottiin jäsenistölle, ja yhteistyötä Observatorion kanssa tiivistettiin
opiskelijajäsenellä Observatorion ystävät ry:n hallituksessa.

8 Tuutori- ja fuksitoiminta

Syksyllä Meridiaani järjesti monenlaista fuksitoimintaa sekä osallistui niin yhteisfysikaalisiin kuin HYYn-
kin fuksitoimintaan kuten Fuksiseikkailuun. Uusia opiskelijoita perehdytettiin yliopistomaailman saloihin
elokuun viimeisellä ja syyskuun ensimmäisellä viikolla. Tuutoritoiminta jatkui joulukuun loppuun asti.
Meridiaani osallistui Yhteisfysikaalisiin fuksiaisiin pitämällä rastia, ja edusti myös lokakuussa järjeste-
tyillä Yhteisfysikaalisilla fuksisitseillä.

9 Viranhaltijoiden asiantuntemus

HYYn järjestämiä koulutuksia hyödynnettiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä yhdenvertai-
suusvastaavan toimiin liittyen. Tulevien puheenjohtajien käyttöön perustettiin entisten puheenjohtajien
toimesta Vuosikello, jota ylläpitämällä nykyisen ja tulevien puheenjohtajien tietotaso tullaan turvaa-
maan muutenkin kuin suullisella perehdytyksellä. Samanlainen ohjeistus luotiin myös taloudenhoitajan
vastuisiin liittyen.
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10 Vapaa-ajan toiminta ja kerhot

10.1 Havaintotoiminta Metsähovin observatoriossa

Meridiaani ry:n jäsenillä oli vuoden 2014 aikana vuonna 2002 neuvoteltu käyttöoikeus Helsingin Yliopis-
ton Metsähovin observatorioon opiskelijaprojekteja varten. Tähtitieteellisten havaintojen teko Metsäho-
vin observatoriossa Kirkkonummella jatkui ahkerana myös vuonna 2014, kun Meridiaanin Havaintoryh-
män kolme havaintovastaavaa jatkoivat tehtävissään. Etenkin HYYn myöntämän Innovatiivisten oppi-
mismuotojen tuen mahdollistamana observatoriolle hankittiin mm. kollimaattori ja värisuotimia, jotka
mahdollistavat yhä laadukkaamman havaintojen teon Metsähovissa pelkin opiskelijavoimin. Havainto-
ryhmä on myös vuoden aikana kouluttanut muuta Meridiaanin jäsenistöä tähtitornin käyttöön liittyen,
ja Havaintoryhmän toimintaan osallistuminen mahdollistaa nykyään myös opinnäytetöiden tekemisen.

10.2 Kulttuuritoiminta

Edellisvuonna virkistetty kulttuuritoiminta jatkui vierailulla Tekniikan museoon, kahteen Taidetta meille!
-tapahtumaan, Kumpulan speksin näytökseen sekä elokuva-excursioilla.

10.3 Yuri’s Night

Meridiaanin vuoden 2014 suurin tapahtuma oli 5.4. Uuden Ylioppilastalon Alina-salissa järjestetty Yuri’s
Night. Tapahtuma on jokavuotinen kansainvälinen tempaus, jolla juhlistetaan Juri Gagarinin 12.4.1961
tekemää ihmiskunnan ensimmäistä miehitettyä avaruuslentoa. Muualla maailmankaikkeudessa Yuri’s
Night:ia on vuosien mittaan vietetty muun muassa Kansainvälisellä avaruusasemalla ja Curiosity -
marsmönkijässä. Tämänvuotisen Yuri’s Night:n teemana oli Johtajat, jonka viiksekkäässä tunnelmassa
juhlaa vietettiin jo kymmenettä kertaa Meridiaanin toimesta.

10.4 Sitsit ja vuosijuhlat

Meridiaanin vuosi huipentui 12.12. järjestettyihin taikauskoteemaisiin syntymäpäiväsitseihin, jolloin Me-
ridiaani juhlisti 13-vuotista taivaltaan niin jäsenistön kuin lähijärjestöjen edustajien kanssa.

Vuonna 2014 Meridiaani alkoi valmistautua vuonna 2016 järjestettäviin 15. vuosijuhliin. Vuosijuhlille
valittiin kaksi vuosijuhlamestaria, ja vuosijuhlille alettiin etsiä sopivaa juhlatilaa.

10.5 Saunaillat

Alasauna Niiniluodossa järjestettiin marraskuussa Tähtitieteilijäsauna, jonka tarkoituksena oli kerätä
yhteen nykyisiä aktiiveja ja potentiaalisia uusia toimijoita. Illan aikana hallitus ja aktiivit kertoivat mitä
ovat itse tehneet Meridiaanissa ja mitä kaikkea Meridiaanissa voi tehdä. Fukseilla oli myös oiva mah-
dollisuus kysellä kaikesta ainejärjestötoimintaan ja tähtitieteen opiskeluun liittyvästä. Saunailta keräsi
myös Meridiaanin muuta jäsenistöä nauttimaan saunan lämmöstä.

10.6 Olutkerho

Meridiaanin puolivirallinen olutkerho kokosi perinteiseen tapaansa joka kuukausi olutkulttuurin ystävät
yhteen. Olutkerhoja järjestettiin kaiken kaikkiaan 12 kappaletta, joiden muassa oli excursio Rautatien-
torilla järjestettyyn Suuret Oluet, Pienet Panimot -tapahtumaan.
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10.7 Peli-illat

Meridiaani järjesti vuoden aikana Matlu-klusterilla useita peli-iltoja, jotka kokosivat jäsenistöä ja aktii-
veja sekä Meridiaanista että lähiainejärjestöistä pelailemaan ja viettämään aikaa yhdessä. Syyskuussa
järjestettiin erityisesti uusille opiskelijoille suunnattu Meridiaanin fuksimeridiaanipeli-peli-ilta fukseille,
jossa uudet opiskelijat pääsivät tutustumaan hallitukseen ja muihin vanhoihin toimijoihin rennommassa
ympäristössä.

10.8 Muu toiminta

Perinteiset juhlapäivät rytmittävät vuoden kulkua ja antavat opiskelijallekin mahdollisuuden rentoutua
arjen keskellä. Laskiaisena 2014 Meridiaani tarjosi perinteiseen tapaansa jäsenilleen niin pullaa kuin tuu-
lensuojaakin Ursan tähtitornilla, Ullanlinnanmäellä. Vappua juhlittiin kumpulalaiseen tapaan yhdessä
läheisten ainejärjestöjen kanssa ympäri Helsinkiä. Meridiaanin omista perinteisistä juhlapäivistä vietim-
me toukokuussa Kevät-Ei:tä retkellä Suomenlinnaan, aloitimme Syys-Joo:n merkeissä uuden perinteen
syysretkellä Suomenlinnaan, ja syyskuun alussa järjestimme Tähtipiknikin Tähtitorninvuoren rinteellä.

Vuoden aikana järjestettiin myös ainutkertaisia tapahtumia. Keväällä Meridiaani lähetti joukkueen
edustamaan Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin, marraskuusta heinäkuuhun katsoimme Cosmos: A
Spacetime Odyssey -sarjan, ja kevääseen sisältyi myös kaksi grilli-iltaa. Mökkimaisemissa, kaukana opis-
keluarjesta, järjestettyyn kesäseminaariin osallistui kahdeksan Meridiaani-aktiivia sekä nykyisestä että
edellisistä hallituksista rennon virkistäytymisen merkeissä. Meridiaanin Ompelukerho kokosi tähtitietei-
lijät parantelemaan opiskelijahaalareitaan kaksi kertaa, ja syntymäpäiväsitsien koristuksia tehtiin edel-
lisvuosia isommalla poppoolla yhdessä ennen itse juhlia.
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Meridiaani ry:n ympäristöohjelma

1. Tarkoitus
Järjestö kykenee vaikuttamaan ympäristötietoisuuteen ja toimintatapoihin opiskelijoidensa 
keskuudessa. Järjestö voi toimia esimerkillisesti toimintatapojensa lisäksi etenkin ympäristötietoisen 
ajattelun lisäämisessä. Ympäristövastuullinen ajattelu siirtyy järjestössä myös jäsenistölle. Tämän 
vuoksi Meridiaanille on kehitetty ympäristöohjelma, jonka mukaan toimitaan.

2. Jätteen minimointi
Opiskelijahuoneella on erilliset kierrätysastiat biojätteelle, paperille, pahville, paristoille, metallille, lasille,
elektroniikkajätteelle sekä pantillisille pulloille ja tölkeille. Jätteen kierrättämisestä valistetaan 
kierrätyspisteiden läheisyydessä. Kokousten esityslistat jaetaan ainoastaan sähköisessä muodossa. 
Opiskelijahuoneen keittokomerossa käytetään kankaisia keittiöpyyhkeitä. Järjestön ympäristövastaava 
huolehtii opiskelijahuoneen kierrätyksen toimivuudesta mm. tyhjentämällä kierrätysastiat ja 
muistuttamalla ihmisiä kierrätyksen tärkeydestä.

3. Valosaaste
Yleisessä ympäristökeskustelussa melko vähälle huomiolle on jäänyt valosaaste, jonka määrä on 
jatkuvassa kasvussa. Sen lisäksi, että nykyiset kaupungeissa asuvat ihmiset vieraantuvat luonnollisista 
tähtitaivaan tapahtumista, on se uhka myös tähtitieteen tutkimukselle ja harrastamiselle. Valon määrän 
vähentämisellä säästetään energiaa, turvataan tulevaisuuden sukupolville mahdollisuus nauttia upeasta
tähtitaivaasta sekä helpotetaan tähtitieteilijöiden työtä. Meridiaani tuo esille kuinka valosaastetta 
voitaisiin vähentää esimerkiksi käyttämällä vähemmän valoa sirottavia ulkovalaisimia joiden spektri olisi
mahdollisimman kapea, esim. SPNa -lamppuja monimetalli- ja elohopealamppujen sijaan valosaasteen 
suodattamisen helpottamiseksi.

4. Tapahtumat
Meridiaani käyttää tapahtumissaan lähituotettua ruokaa mahdollisuuksien mukaan. Tapahtumissa 
minimoidaan kertakäyttöastioiden määrä, ja pöytäjuhlien astiat vuokrataan lähijärjestöiltä, jolloin 
vältytään uusien astioiden ostamiselta. Tapahtumissa on myös panostettu kasvisruokatarjoiluun.

5. Hankinnat
Hankintoja tehdään ainoastaan kun niitä tarvitaan, ja hankinnoissa keskitytään energiatehokkuuteen ja 
kestävyyteen. Käytettyä ja kierrätettyä suositaan mahdollisuuksien mukaan.

6. Energia
Energian säästämiseksi Opiskelijahuoneen ulko-ovea ei pidetä auki turhaan ja tietokone sammutetaan 
yön ajaksi.

7. Periaate
Toiminnassamme tähtäämme suurempaan ekotehokkuuteen tämän ohjelman mukaisesti.

D Ympäristöohjelma



Meridiaani ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

1. Tarkoitus
Meridiaani ry:n jäsenet koostuvat eri taustoista tulevista, kaikkia sukupuolia edustavista 
tähtitiedettä pää- tai sivuaineenaan opiskelevista perustutkinto- ja jatko-opiskelijoista. Järjestö 
toimii siten, että kaikki pystyvät olemaan toiminnassa mukana ilman, että kukaan tuntee 
oloaan ulkopuoliseksi tai syrjityksi henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia. Tämä ajattelu on 
läsnä niin Meridiaanin toiminnassa kuin tapahtumissa ja täten järjestölle on tehty 
yhdenvertaisuussuunnitelma.

2. Sukupuoli
Meridiaani koostuu eri sukupuolten edustajista. Lisäksi järjestön hallituksessa ja virkailijoissa 
on hyvin mukana sekä naisia että miehiä, eikä ketään ole suljettu pois sukupuolen perusteella.
Meridiaanin tapahtumissa ja yhteisfysikaalisella opiskelijahuoneella ei sallita seksuaalista 
häirintää tai seksististä käytöstä. Lisäksi tapahtumissa joissa on saunomismahdollisuus 
järjestetään erilliset vuorot sekä miehille että naisille sekä yleinen vuoro.

3. Vakaumukset
Jokaisella ihmisellä on oikeus mielipiteisiinsä sekä velvollisuus kunnioittaa muiden 
vakaumuksia. Meridiaani on järjestönä uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton eikä sen 
toiminnassa tai sen jäsenten keskuudessa tehdä pilkkaa kenenkään vakaumuksista. Sitseillä 
ja muissa tapahtumissa sekä opiskelijahuoneen tarjoiluissa otetaan huomioon 
erityisruokavaliot. Tapahtumissa huomioidaan myös ihmiset, jotka eivät käytä alkoholia eikä 
heitä suljeta sosiaalisesta ympäristöstä. Lukuvuoden mittaan järjestetään myös alkoholittomia 
tapahtumia ja ekskursioita.

4. Etninen tausta, kieli ja ulkomaalaiset
Tähtitieteen opiskelijoissa on myös paljon Suomen ulkopuolelta tulevia vaihto-opiskelijoita. 
Uusille vaihto-opiskelijoille on yhteistyössä muiden fysikaalisten tieteiden opiskelijajärjestöjen 
kanssa olemassa oma tuutori, joka pitää huolen siitä, että he pääsevät opinnoissa alkuun ja 
saavat englanninkielisen version fysikaalisten tieteiden ainejärjestöjen järjestämien 
tapahtumien tiedotteista, jotta myös he voivat osallistua järjestöjen toimintaan. Lisäksi 
suomalaiset opiskelijat koostuvat monista eri taustoista tulevista henkilöistä, eikä heitä syrjitä 
etnisen taustansa, puhetapansa, kotipaikkakuntansa tai kielensä perusteella. Yhdistyksen kieli 
on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin tai englannin kielellä.

5. Seksuaalinen suuntautuminen, ikä sekä muut ominaisuudet
Kaikille annetaan mahdollisuus olla puhumatta tai puhua yksityiselämästään tai seksuaalisesta
suuntautumisestaan. Seksuaalisesta moninaisuudesta keskusteleminen suvaitaan ja kaikkien 
seksuaali-identiteettien edustajat hyväksytään yhdenvertaisina. Ikään ja akateemiseen ikään 
liittyvää syrjintää ei suvaita. Järjestön sisällä kiinnitetään huomiota siihen, ettei kenenkään 
tekemisiä tai mielipiteitä vähätellä tai suljeta sosiaalisten piirien ulkopuolelle hänen ikänsä 
takia. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarjotaan sekä tukea että apua, ja heidät otetaan 
mukaan järjestön toimintaan.
Vammaisten ja liikuntarajoitteisten hyväksymisen lisäksi heidän erilaiset tarpeensa otetaan
mahdollisuuksien mukaan huomioon tapahtumien ja toiminnan suunnittelussa. Henkilön 
terveydentilaan ja sairauksiin liittyvät asiat ovat henkilökohtaisia, ja kaikilla on mahdollisuus 
vaieta niistä halutessaan. Ketään ei pilkata tai syrjitä ulkonäkönsä tai olemuksensa takia.
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