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Mikä on turvallisempi tila?
Turvallisempien tilojen käsite tarkoittaa sitä, että yhteisö pyrkii luomaan käytäntöjä, jotka saavat
kaikki tilassa osallistuvat ihmiset kokemaan olonsa turvalliseksi. Käytämme HUMAKOssa sanaa
“turvallisempi”, koska ymmärrämme, että täysin turvallista tilaa kaikille ihmisille ei pystytä
järjestämään takuuvarmasti, mutta haluamme HUMAKOssa vahvasti pyrkiä siihen suuntaan, että
turvallisemman tilan periaatteet olisi tapahtuman järjestämisessä huomioituja.
HUMAKOssa turvallisempi tila on paikka, johon saa tulla omana itsenään ja erilaisista
lähtökohdista, ja jossa kunnioitetaan toisia ihmisiä, ja annetaan tilaa oppia ja tehdä virheitä.
Haluamme HUMAKOssa luoda puitteet, jonka avulla yhä moninaisempi joukko voi osallistua
opiskelijakunnan toimintaan huolimatta omista lähtökohdista.
HUMAKOssa turvallisemman tilan periaatteet koskee kaikkea opiskelijakunnan toimintaa, niin
verkossa kuin livenä. Näitä periaatteita sovelletaan niin työyhteisön omassa toiminnassa, kuin
opiskelijakunnan koulutuksissa ja tapahtumissa, sekä paikallistoiminnassa.
Mikäli näet tai koet epämukavaa ja epäkunnioittavaa toimintaa, otathan yhteyttä HUMAKOn
häirintäyhdyshenkilöihin tai anonyymin lomakkeen kautta.

HUMAKOn turvallisemman tilan säännöt
●

Kohtele muita samalla tavalla, kun toivot muiden kohtelevan sinua.

●

Älä halvenna tai nolaa toisia. Älä naura toisen virheille.

●

Älä arvostele toisen ulkoista olemusta.

●

Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään heidän ulosantinsa perusteella.

●

Hyväksy niin enempi kuin vähempi aktiivisuus.
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●

Vältä toisten koskettamista ilman lupaa.

●

Huomioi toisten fyysinen koskemattomuus. Vältä esimerkiksi tutustumisleikkejä, jossa
tarvitsee koskettaa toisia.

●

Tutustu omiin rajoihisi, ja kunnioita toisten rajoja.

●

Älä tee oletuksia henkilöstä ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen
suuntautumisen, muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puheen perusteella.

●

Älä käytä puheessasi tai käytöksessäsi syrjiviä stereotypioita – edes vitsillä.

●

Älä oleta kaikkien pystyvän samaan mihin sinä pystyt.

●

Älä oleta kaikkien olevan terveitä.

●

Älä käytä vamman tai terveydentilan perusteella syrjiviä (ableistisia) termejä.

●

Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa.

●

Kunnioita toisen yksityisyyttä.

●

Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi.

●

Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia arkoja aiheita käsiteltäessäsi.

●

Anna tilaa tehdä virheitä ja oppia virheistä.

●

Huomioi, että kaikki saa tasaisesti puheenvuoroja.
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