TYT:N TURVALLISEMMAN VERKKOTILAN PERIAATTEET

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen online-tapahtumat ovat turvallisemman tilan
tapahtumia. Turvallisessa tilassa jokainen kokee olonsa tervetulleeksi ja hyväksytyksi sellaisena
kuin on. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa tilan turvallisuudesta. Nämä periaatteet ja ohjeet
koskevat kaikkia TYT:n tapahtumia, mutta ovat erityisesti suunniteltu verkkotapahtumiin
sovellettaviksi.

Periaatteet järjestäjille
Kaikissa järjestettävissä online-tapahtumissa tulee olla vähintään kaksi järjestyksestä vastaavaa
henkilöä. Heidän tulee esittäytyä tapahtuman järjestyksestä vastaavaksi henkilöksi ja
mahdollisten häiriötilanteiden moderoijaksi osallistujille tapahtuman aikana. Heidän täytyy myös
olla valmiina puuttumaan ongelmatilanteisiin omatoimisesti heti niiden ilmetessä. Onlinetapahtumissa pyydetään osallistujia käyttämään koko nimeään mahdollisen moderoimisen
helpottamiseksi.
Ongelmatilanteissa on pyrittävä ratkaisemaan ristiriidat, rauhoittamaan tilanne tai viimekädessä
poistettava häiriötä aiheuttava henkilö tapahtumasta. Myös viranomaisiin tulee olla yhteydessä
tilanteen sitä vaatiessa. Nämä periaatteet on mainittava kaikissa järjestettävien tapahtumien
tapahtumakutsuissa ja niiden on oltava saatavilla tilaisuudessa esimerkiksi jaettuna linkkinä
osallistujille.

Moderointi
TYT:n toiminta kunnioittaa yksilöiden henkilökohtaista sananvapautta. Tapahtumien online-tilan
moderointi pyritään toteuttamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja totuudenmukaisesti.
Tapahtumissa korostetaan yksilöiden vastuullista ja toisia loukkaamatonta sanankäyttöä ja
elekieltä. Muihin kohdistuvaa vihapuhetta tai uhkauksia ei sallita. Muiden osallistujien häirintä,
tapahtuman häiriköiminen sekä kiihottaminen muita vastaan ovat syitä, joihin vedoten osallistuja
voidaan poistaa tapahtumasta.

Osallistujalle
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen online-tapahtumat ovat tiedekuntayhdistyksen
opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Älä jaa tapahtumalinkkiä eteenpäin häirintätarkoituksissa
vaan ainoastaan tapahtumasta tai sen aihepiireistä kiinnostuneille. Tapahtumissa ei suvaita
henkistä väkivaltaa eikä syrjintää. Älä häiritse tapahtumaa tai siihen osallistuvia
yksityishenkilöitä sanallisesti, provosoimalla tai trollaamalla. Kunnioita muiden puheenvuoroja,
mielipiteitä sekä henkilökohtaista itsemäärittelyoikeutta ja rajoja. Älä tee oletuksia toisen
identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnollisuudesta tai muusta

vastaavasta ominaisuudesta nimen tai ulkonäön perusteella. Tiedosta omat oletuksesi ja
kunnioita toisia.
Kaikilla on oikeus osallistua online-tapahtumissa niin paljon tai vähän kuin itse parhaaksi
kokevat. Kaikissa verkkotilassa järjestettävissä tapahtumissa on nollatoleranssi seksuaaliselle
häiriköinnille ja epäkunnioittavalle käytökselle. Tällaiseen toimintaan puututaan välittömästi, ja
siihen syyllistyneet henkilöt voidaan poistaa tapahtumasta.
Jos sinuun kohdistuu häirintää, ota yhteys häirintäyhdyshenkilöön. Puutu myös toisiin
kohdistuvaan häirintään. Kannusta muita osallistujia ja huolehdi, että jokaisella on turvallinen
tila olla ja tilaa puhua.

Kommentointiohjeet
Osallistuessasi keskusteluun ota huomioon muut osallistujat. Kohtaa uudet henkilöt ja aiheet
ennakkoluulottomasti. Kunnioita muita henkilöitä antamalla toisille tilaa ja huomioimalla omia
sanavalintojasi. Kunnioita myös jokaisen itsemäärittelyoikeutta eli älä oleta esimerkiksi toisen
sukupuolta tai taustaa.
Jos todistat johonkuhun kohdistuvaa häirintää, puutu siihen - älä jää vain sivustaseuraajaksi.
Mikäli tapahtumissa käytävässä keskustelussa huomataan tapahtuvan ihmisiin tai ihmisryhmiin
kohdistuvien oletusten, stereotypioiden ja/tai häiritsevien ja loukkaavien vertauksien esittämistä
ja levittämistä, siihen puututaan välittömästi. Myöskään toisen henkilön haukkumista tai
ominaisuuksien kommentointia ei hyväksytä.

Häirintätilanteessa
TYT:llä on olemassa lomake, johon kuka vain voi täysin anonyymisti raportoida
tiedekuntayhdistyksen toiminnassa kokemastaan häirinnästä sekä antaa muutoinkin palautetta
tapahtumasta. Lomaketta lukee ainoastaan yhdistyksen tapahtumavastaavat ja tarvittaessa
puheenjohtaja.
Sekä HYYllä että TYT:llä on häirintäyhdyshenkilöt, joihin rohkaistaan ottamaan tarvittaessa
yhteyttä. Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävä on tarjota apua ja tukea tapahtuman osallistujille.
Kaikki henkilökohtaiset keskustelut häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ovat luottamuksellisia, eikä
häirintäyhdyshenkilö ryhdy keskustelun perusteella jatkotoimenpiteisiin ilman asianomaisen
lupaa.

TYT:n tapahtumavastaavien yhteystiedot: tapahtuma@tyt.fi
TYT:n häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot: hairintayhdyshenkilo@tyt.fi
HYY:n häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot: hairintayhdyshenkilo@hyy.fi

