Kynnys ry:n turvallisen tilan periaatteet
Kynnys ry:lle on tärkeää noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisempi tila on
toimintatapa, jonka tarkoituksena on vastuuttaa osallistujat luomaan yhdenvertaista tilaa
kaikilleosallistujille. Tilan tekevät sen käyttäjät.
Turvallisessa tiloissa saa olla vapaasti oma itsensä loukkaamatta kuitenkaan muita omalla
käytöksellään. Myös muiden vapautta olla oma itsensä tulee kunnioittaa. Turvalliset tilat
tarjoavat paikan voimaantumiselle, verkostoitumiselle ja hyvinvoivien yhteisöjen
rakentumiselle.
Kaikki Kynnyksen tapahtumat ja tilaisuudet ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita
rasismia, seksismiä, vamman tai
terveydentilan perusteella syrjimistä, trans- eikä homofobiaa niiden laajassa
merkityksessä.
Turvallisen tilan huoneentaulu:
1. Kuuntele: Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien
osallistujien moninaisuus.
a.
b.
c.
d.
e.

Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi.
Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia.
Hyväksy virheet ja erimielisyydet.
Avaa itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet

2. Älä oleta: Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta
a. Jokaisen sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen kuuluu
itsemäärittelyoikeuden piiriin.
b. Oletusten tekeminen henkilöstä vamman, ihonvärin, etnisyyden, uskonnon,
muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puheen perusteella ei edistä
turvallisen tilan periaatteita
c. Turvallisessa tilassa käytetään korrektia kieltä, hyvien ystävien kesken
tiedämme paremmin mikä ylittää kenenkin rajat. Jollekin ohimennen heitetty
stereotypisoiva vitsi voi olla toiselle hauska ja toiselle loukkaava.
d. Muista, että jokaisen kulttuuri on hänen omansa.
e. Kaikki vammat tai avuntarve eivät näy ulospäin.
f. Kokouksissa henkilökohtaisilla avustajilla on puheoikeus mikäli vammainen
henkilö tarvitsee apua kommunikaatiossa tai päätöksenteossa.
g. Älä käytä vamman tai terveydentilan perusteella syrjiviä termejä.
3. Puutu: Mikäli todistat häirintää, on meidän jokaisen tehtävä puuttua
a. Tutustu omiin rajoisi, ja kunnioita toisten rajoja.
b. Mikäli kohtaat väärinkäytöksiä, puutu niihin jokaista osapuolta kuunnellen ja
kunnioittaen.
c. Häirintätilanteessa ole yhteydessä Kynnyksen työntekijään tai hallituksen
jäseneen

4. Kannusta: Ota vastuuta myös muiden kokemuksesta!
a. Luo ympäristö, jossa on helppo pitää puheenvuoroja, osallistua ja olla omalla
tavalla aktiivinen.
b. Hyväksy myös vähempi aktiivisuus.
5. Rentoudu: Erehtyminen ja kysyminen on sallittua!
a. Kukaan meistä ei ole täydellinen - hyväksytään toinen toistemme virheet,
myös omamme.
b. Opitaan yhdessä asioista lisää, otetaan selvää ja tutustutaan vaikeisiinkin
aiheisiin.

