
Turvallinen tila tarkoittaa yhteistä tavoitetta ja toimintaa sen mukaisesti, että jokaisella
paikalla olevalla ihmisellä on turvallinen olo. Turvallisen tilan periaatteisiin sitoudutaan
yhteisöllisesti kaikessa Louhelan toiminnassa. 
 
Tilassa saa olla oma itsensä. 
Jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti, kunhan se tehdään toisia
kunnioittaen. Kunnioitamme jokaisen oikeutta määritellä itsensä itse. Emme tee oletuksia tai
määrittele toista ihmistä esimerkiksi ulkonäköön, kokemuksiin, ajatuksiin tai identiteettiin
liittyen. Jokainen määrittää yksityisyytensä rajat. Jokainen osallistuja määrittelee itse, minkä
verran kertoo itsestään ja asioistaan. 

Tilassa saa huomioida muut ihmiset ja kokea osallisuutta. 
Tilassa saa sanoa kaikille moi ja kysyä mitä kuuluu. Suhtaudumme kaikkiin ihmisiin
arvostaen. Näemme moninaisuuden mahdollisuutena. Ymmärrämme, että vuoropuhelun
kautta voimme ymmärtää paremmin toisten eriäviä mielipiteitä. Emme tingi ihmisarvosta
emmekä ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille. Jokaisella on oikeus kokea olevansa
turvassa sekä kokea itsensä arvokkaaksi ja osalliseksi.  

Tila on syrjinnästä vapaa.
Kunnioitamme muita ja annamme tilaa erilaisuudelle. Tilassa ei suvaita rasismia, seksismiä
tai syrjimistä iän, identiteetin, seksuaalisen suuntauksen, vamman, terveydentilan, etnisen
taustan, uskonnon, sukupuolen tai poliittisen näkemyksen perusteella. 

Pyrimme esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. 
Tavoitteenamme on, että toimintamme järjestetään tiloissa, joihin on esteetön kulku ja
joissa erilaiset apuvälineet ovat mahdollisia. Pyrimme sukupuolisensitiivisyyteen myös
tilavalinnoissa. Yleisötapahtumamme ovat lähtökohtaisesti maksuttomia, ellei toisin
ilmoiteta.  

Kunnioitamme toistemme koskemattomuutta. 
Emme häiritse ketään. Häirintää voi olla esim. koskettaminen ilman lupaa, epämiellyttävän
tai vihamielisen ilmapiirin luominen, ei-tervetullut sanallinen käytös, toisen alistaminen tai
uhkaaminen.  

Pyydämme kuvausluvan. 
Pyydämme luvan kaikilta, joita kuvaamme tai muuten taltioimme suljetuissa tilaisuuksissa.
Kuvaamme julkisissa tilaisuuksissa hyvän tavan mukaisesti.  

Pidän huolta itsestäni. 
Jos kaipaan tukea tai apua, pyydän sitä.  Otan vastuuta myös niin, että puutun
havaitsemaani toimintaan, mikä ei ole tilan periaatteiden mukaista. Jos vahinko käy ja
loukkaan toista – pyydän anteeksi.  

Pidän huolta tavaroistani. 
Koska tila on kaikille avoin, niin älä jätä tavaroitasi valvomatta. 

Autamme jokaista toteuttamaan turvallisemman tilan periaatteita. 
Louhelan henkilökunta on olemassa sitä varten, että autamme ongelmatilanteissa.
Työntekijämme ovat vaitiolovelvollisia. 

SETLEMENTTI LOUHELAN 
TURVALLISEN TILAN PERIAATTEET 



Jos havaitset syrjintää tai häirintää Setlementti Louhelan toiminnassa, toimi näin:   
 
• Osoita tukesi syrjitylle. Mene syrjinnän kohteen lähelle tai puhuttele häntä. Pyydä
muita mukaan. Tärkeintä on osoittaa syrjinnän kohteelle, ettei hän ole yksin.   
 
• Kysy, tarvitseeko syrjintää kohdannut vielä apua, vaikka tilanne olisi jo ohitse.
Varmista, että hän kokee olonsa tilanteessa turvalliseksi.   
 
• Kerro tapahtuneesta mahdollisimman pian, mieluiten jo tilaisuuden aikana
Setlementti Louhelan henkilökunnan jäsenelle, järjestyksenvalvojalle tai muulle
tilaisuudesta vastaavalle henkilölle. Nämä varmistavat, että syrjintä tai häirintä
tilanteessa loppuu ja vievät tarvittaessa asian eteenpäin.  
 
• Ole hyvä liittolainen. Kiinnitä huomiota syrjiviin rakenteisiin ja kielenkäyttöön. Puutu
esimerkiksi tiettyyn ihmisryhmään kohdistuvaan vitsailuun, vaikka tätä ihmisryhmää
edustava henkilö ei olisi itse paikalla.   
 
• Jos koet, että sinuun itseesi on kohdistunut syrjintää tai häirintää Setlementti
Louhelan toiminnassa, kerro asiasta mahdollisimman pian Louhelan henkilökunnan
jäsenelle tai muulle tilaisuudesta vastaavalle henkilölle. 
 

Toimintaohjeet syrjintä- ja
häirintätapauksissa   


