
Täky ry:n turvallisemman tilan periaatteet 

 

Täky ry:n tapahtumissa tai toiminnassa ei ole tilaa väkivallalle, syrjinnälle tai syrjivälle kielenkäytölle. 

Annamme kaikkien olla juuri sellaisia kuin he ovat ja huolehdimme siitä, että kaikki pääsevät tapahtumiin ja 

toimintaan osalliseksi. Otamme huomioon ihmisten eriävät mielipiteet, uskomukset ja näkökulmat. 

Pyrimme pitämään huolen, että tila on mahdollisimman esteetön ja sukupuolineutraali, ja että kaikki 

pääsevät mahdollisuuksien mukaan näkemään, kuulemaan tai muutoin aistimaan ja osallistumaan 

tilaisuuksiimme. 

Kaikissa Täky ry:n tapahtumissa ja toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

 

• Jokaisella on oikeus omaan tilaan: kunnioita toisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. 

 

• Ei on aina ei. Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Muuta käytöstäsi, jos 

toinen sitä pyytää. 

 

• Älä tee tahallisesti oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, 

kansallisuudesta, kulttuurista, kielestä, uskonnosta, arvoista, terveydentilasta tai muusta 

vastaavasta ominaisuudesta. Pyri tiedostamaan omat ennakkoluulosi ja siirtämään ne syrjään. 

 

• Älä käytä halventavaa kieltä – vältä rasistisia, ableistisia (= vammaisuuteen tai vammaan liittyviä) tai 

muuten syrjiviä ilmaisuja. Älä toista rasistisia, ableistisia, seksuaalisuuteen, sukupuoleen, 

suhdemuotoon tai ulkonäköön liittyviä stereotypioita puheessasi edes ”vitsillä”. 

 

• Älä arvostele toisen ulkonäköä, tietämystä tai kiinnostuksen kohteita. 

 

• Älä nolaa toisia. Älä naura toisen virheille. 

 

• Älä tietoisesti juoruile, spekuloi tai jätä toisia ulkopuolelle. 

 

• Pyri puhumaan niin, että kaikki pysyvät kärryillä. Avaa vaikeat termit. Käytä kieltä, joka ei sulje 

toisia ulkopuolelle. 

 

• Ongelmalliseen kielenkäyttöön ja toimintaan kuuluu puuttua. Tee se kunnioittavasti ja 

ymmärrettävästi. Jos sinulle huomautetaan jostakin, pyri muuttamaan käytöstäsi tulevaisuudessa. 

 

• Jos havaitset selkeästi huonossa kunnossa olevan henkilön, älä koskaan jätä häntä yksin. Huolehdi 

hänestä itse, tai varmista, että joku muu huolehtii. 

 

• Huolehdi itsestäsi ja kavereista sekä omista tavaroista. 

 

• Jos kaipaat apua tai tukea, pyydä sitä! 

 



Kaikissa Täky ry:n tapahtumissa ja kaikessa toiminnassa on nollatoleranssi seksuaaliselle ja kaikelle muulle 

häirinnälle. Jos koet tai huomaat tällaista häirintää, ota välittömästi yhteyttä keneen tahansa hallituksen 

jäseneen. Näin tilanteeseen voidaan puuttua ja häirintään syyllistynyt tarvittaessa poistaa tilasta. 

 

Vastuuhenkilöt. Koko hallitus on sitoutunut pitämään huolen siitä, että mahdolliset ongelmatilanteet 

ratkaistaan rakentavasti ja ne otetaan vakavasti. Pyydämme olemaan yhteydessä hallituksen jäseniin paikan 

päällä tai jälkeenpäin sähköpostitse Täkyn edunvalvojaan: 

edunvalvonta@taky.fi 

 

Lisäksi ISYYllä on kaksi häirintäyhdyshenkilöä ja Itä-Suomen yliopistolla on kaksi tasa-arvoyhteyshenkilöä, 

joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä. 

 

ISYYn häirintäyhdyshenkilöt: 

Pekka Koivaara, ISYYn edunvalvonta-asiantuntija (Joensuu),  

puh. 044 576 8465, soko(at)isyy.fi 

Mikko Aaltonen, ISYYn koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija (Kuopio),  

puh. 044 576 8414, koso(at)isyy.fi 

 

UEFin häirintäyhdyshenkilöt: 

Erja Widgrén-Sallinen, UEFin häirintäyhdyshenkilö (Joensuu), 

puh. 050 355 6004, erja.widgren-sallinen(at)uef.fi 

Janne Saarela, UEFin häirintäyhdyshenkilö (Kuopio),  

puh. 044 500 5678, janne.saarela(at)uef.fi 

 

 


