
Turvallisemman tilan ohjeet

SAKKI on sitoutunut edistämään toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja

tasa-arvoa. Jokaisella SAKKIn tapahtumiin osallistuvalla henkilöllä on oikeus

tuntea olonsa turvalliseksi ja määritellä itse omat rajansa. Jokaisella on myös

oikeus olla oma itsensä ilman pelkoa kiusaamisesta tai häirinnästä.

Jotta SAKKIn tapahtumat olisivat paikkoja avoimelle vuorovaikutukselle,

kohtaamisille sekä oppimiskokemuksille, pyydämme, että kaikki

toimintaamme ja tapahtumiimme osallistuvat henkilöt sitoutuvat

noudattamaan alla olevia ohjeita. Ne koskevat myös digitaalista

kommunikointia kuten viestittelyä SAKKIn ylläpitämillä verkkokanavilla.

Ohjeet perustuvat SAKKIn yhdenvertaisuussuunnitelmaan,

yhdenvertaisuusohjesääntöön sekä Allianssin turvallisemman tilan

periaatteisiin:

Ole avoin.

Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen

vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Kunnioita.

Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien

osallistujien moninaisuus.

Älä oleta.

Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi

toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. Älä myöskään vahvista

esimerkiksi puheessasi stereotypioita ihmisryhmistä heidän ominaisuuksiin

liittyen.



Puutu.

Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää

sivustakatsojaksi. Häirintään puuttuminen ei ole vain kohteen vastuulla, vaan

meidän kaikkien tehtävä. Voit olla aina yhteydessä tapahtumamme

häirintäyhdyshenkilöön.

Kannusta.

Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele, anna tilaa ja

kannusta.

Rentoudu.

Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.



Mikä on syrjintää?

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin

henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Kaikilla ihmisillä on oikeus

yhdenvertaiseen kohteluun.

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.

Lisätietoja: Syrjinnän määritelmä yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilla

Mikä on häirintää tai epäasiallista käytöstä?

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi olla esimerkiksi aggressiivista

painostamista, uhkailua, kiusaamista, eristämistä ja ulkopuolelle jättämistä,

pelottelua tai ilkeää kommentointia. Seksuaalinen häirintä voivat olla

esimerkiksi ei-toivotut ja sopimattomat seksuaaliset huomautukset ja

kysymykset, seksuaalisesti vihjailevat ilmeet ja eleet, tai fyysinen koskettelu.

Häirinnällä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai

ahdistava ilmapiiri.

SAKKIn yhdenvertaisuussuunnitelma löydät tämän linkin takaa (klikkaa tästä)

ja yhdenvertaisuusohjesääntö tämän linkin takaa (klikkaa tästä).

https://syrjinta.fi/syrjinta
https://sakkiry.fi/wp-content/uploads/2020/08/TIEDOSTO-SAKKIn-yhdenvertaisuussuunnitelma-2020-2023-VALMIS.pdf
https://sakkiry.fi/wp-content/uploads/2016/06/Visualisoitu-Yhdenvertaisuusohjesa%CC%88a%CC%88nto%CC%88.pdf

