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VYY:n turvallisemman tilan periaatteet
VYY on yhdenvertainen sekä antirasistinen yhteisö, ja sen kaikessa toiminnassa sekä
tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.
Turvallisemman tilan periaatteiden avulla VYY pyrkii ennaltaehkäisemään
epämiellyttäviä tilanteita, ja luomaan turvallisen ja kaikkia kunnioittavan tilan jokaiselle.
Näiden periaatteiden avulla jokainen meistä voi edistää omalla toiminnallaan
yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa ilmapiiriä.
VYY ottaa vastuun hankalista
tilanteista ja puuttuu epämiellyttävään, häiritsevään tai loukkaavaan käytökseen.
Sanavalinta ”turvallisemman” eikä ”turvallisen” viittaa ajatukseen siitä, että täysin
turvallista tilaa ei kaikille pystytä takuuvarmasti luomaan, vaikka se onkin tavoitteena.
Tällä sivulla olevat periaatteet eivät ole itse keksimiämme, vaan olemme tutustuneet
erilaisiin esimerkkeihin ja muokanneet niiden pohjalta VYY:n käytössä olevat
periaatteet. Päivitämme periaatteita aina tarpeen mukaan ja kun opimme uutta.
● Ole avoin ja vältä ennakko-oletuksia
Kohtaa uudet aiheet ja ihmiset avoimin mielin, ja pyri tunnistamaan omat
ennakko-oletuksesi. Pyri välttämään oletuksia muiden ihmisten taustoista,
henkilökohtaisista ominaisuuksista tai mielipiteistä.
● Ole kohtelias
Anna ihmisille tilaa ja huolehdi, että kaikki tulevat kuulluksi yhteisissä
keskusteluissa. Anna kaikille mahdollisuus puhua, kokeilla ja osallistua. Pyri
käyttämään kieltä, jota kaikki ymmärtävät. Kuuntele myös itse aktiivisesti ja
kunnioita toisten puheenvuoroja.
● Kunnioita muiden rajoja ja itsemääräämisoikeutta
Kunnioita ihmisten itselleen määrittämiä henkilökohtaisia, fyysisiä ja henkisiä
rajoja. Älä koske toiseen ihmiseen ilman tämän lupaa. Ei tarkoittaa ei; älä häiritse
ketään sanallisesti, fyysisesti tai tuijottamalla. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos
toinen niin pyytää.
● Älä nolaa tai halvenna muita
Vältä nolaamasta tai halventamasta muiden mainetta. Älä levitä huhuja, vaikka et
jakaisi samaa mielipidettä tai yhteisiä arvoja jonkun kanssa, tai et pitäisi
jostakusta henkilöstä. Kohtelemme muita, kuten haluaisimme itseämme
kohdeltavan.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
Opiskelijan asialla jo vuodesta 1968.
Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa
+358 443 248 980 · ylioppilaskunta@vyy.ﬁ · www.vyy.ﬁ

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET
Sivu 2 (2)
16.02.2022

● VYY:ssä ei sallita väkivaltaa, häirintää, rasismia tai syrjivää käytöstä tai
kielenkäyttöä. Älä jaa rasistisia, ableistisia tai muuten stereotyyppisiä väittämiä
edes vitsillä tai ironisesti. Älä jätä ihmisiä ryhmän ulkopuolelle tai muuten
huomiotta. Väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävää.
● Sisäistä että olemme erilaisia
Meillä kaikilla on omat taitomme ja vahvuutemme. Arvosta yhteisömme sekä
yksilöiden moninaisuutta ja ymmärrä, että kaikki eivät välttämättä pysty samaan
kuin sinä.
● Puutu näkemääsi syrjintään tai tarjoa tukeasi syrjintää kohdanneelle
Mikäli kohtaat häiritsevää tai epäasiallista käytöstä, älä jää sivustakatsojaksi vaan
puutu tilanteeseen. Puutu ongelmatilanteisiin itse ja/tai ilmoita siitä tapahtuman
järjestäjille, hyviksille tai VYY:n häirintäyhdyshenkilölle.
● Tuo esille myös vaikeita asioita ja pyydä apua
Turvallisemmassa tilassa voit tuoda esille myös vaikeita asioita. Muista käyttää
tarvittaessa sisältövaroituksia, mikäli puheenvuorosi sisältää jotain toista henkilöä
järkyttävää tai loukkaavaa materiaalia. Pyydä apua, jos koet tarvitsevasi apua tai
tukea asioiden käsittelyssä.
● Anna ja ota vastaan palautetta
Asiattomasta kohtelusta saa ja pitää antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos
joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele palautteen antajaa ja ole
valmis dialogiin.
● Rentoudu ja ota oppia
Hyvällä ja sivistyneellä käytöksellä noudatat jo valmiiksi turvallisemman tilan
periaatteita. Muista kuitenkin, että virheitä tapahtuu meille kaikille.
Turvallisemmassa tilassa on mahdollista myös astua välillä oman
mukavuusalueen ulkopuolelle ja oppia sekä kehittyä ihmisenä.
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