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Toiminnan arvoperiaatteet

1 Yleistä

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen arvoperustana on luovuttamaton

yleismaailmallinen ihmisarvo ja kaiken elämän arvokkuus itsessään. Yhdistys sitoutuu

toiminnassaan yhdenvertaisuuteen, solidaarisuuteen ja mielipiteenvapauteen. Yhdistys

toteuttaa näitä arvoja omassa toiminnassaan, ja pyrkii edistämään niiden toteutumista

yhteiskunnassa. Tämä asiakirja antaa suuntaviivoja tähän tehtävään

2 Keskeiset periaatteet

Yhdistyksen toiminnan kantavia periaatteita ovat feminismi, antirasismi ja

lähimmäisenrakkaus.

2.1 Feminismi

Feminismillä tarkoitetaan ajattelua ja toimintaa, joka pyrkii tasa-arvoon purkamalla

sukupuoleen ja muihin kehollisiin tekijöihin, kuten ikään, vammaisuuteen tai etnisyyteen

liittyviä rajoittavia normeja tai rakenteita.

2.2 Antirasismi

Antirasismilla tarkoitetaan ajattelua ja toimintaa, jolla pyritään aktiivisesti tunnistamaan ja

poistamaan rasistisia asenteita, ajattelu- ja puhetapoja sekä käytäntöjä. Rasismi tarkoittaa

oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin,
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kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella eriarvoiseksi muihin

ihmisryhmiin nähden. Rasismilla voidaan myös tarkoittaa näihin tekijöihin perustuvia

ennakko-oletuksia ja stereotypioita.

2.3 Lähimmäisenrakkaus

Lähimmäisenrakkaudella tarkoitetaan eettistä periaatetta, jossa ihmiset nähdään

yhdenvertaisina toimijoina, ja jossa tiedostetaan oman toiminnan vaikutukset toisiin ihmisiin

ja pyritään siihen, että oma toiminta edistää vastavuoroisesti toisen mahdollisuuksia

mielekkäälle ja merkitykselliselle toiminnalle.

Arvot yhdistyksen toiminnan järjestämisessä

3.1 Ei syrjinnälle

Yhdistyksessä jokaisella ihmisellä tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet toteuttaa

itseään sekä vaikuttaa yhteisiin asioihin kykyjensä mukaan, taustastaan riippumatta. Yhdistys

ei hyväksy toiminnassaan syrjintää ja eriarvoistamista, joka perustuu sukupuoleen,

seksuaalisuuteen, etnisyyteen, henkilökohtaiseen vakaumukseen, vammaisuuteen tai ikään.

Yhdistys osallistuu Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan.

3.2 Teologi-identiteetin monimuotoisuus

Yhdistyksessä otetaan huomioon teologi-identiteetin monimuotoisuus ja pyritään luomaan

avointa ja rakentavaa dialogia erilaisten vakaumusten välillä. Yhdistys tunnistaa teologisen

ammatti-identiteetin moninaisuuden ja tukee teologian opiskelijoita sen kehittämisessä.
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3.3 Kansainvälisyys

Yhdistys on sitoutunut kansainvälisyyteen, pyrkien ottamaan toiminnassaan huomioon

jäsenet ja teologian opiskelijat, jotka eivät puhu suomea. Yhdistyksen toiminnan

arvoperiaatteet sekä turvallisen tilan periaatteet ovat kokonaisuudessaan saatavilla

englanninkielisinä.

3.4 Jäsenpalautteen kuunteleminen

Yhdistyksen hallitus kuuntelee aktiivisesti yhdistyksen jäsenten antamaa palautetta ja ottaa

saadun palautteen toiminnassaan huomioon parhaaksi näkemällään tavalla.

3.5 Turvallisen tilan periaatteet

Yhdistyksen toiminnassa toteutetaan turvallisen tilan periaatteita. Turvallisen tilan

periaatteisiin kuuluu toisten tilassa olevien huomioiminen, annettujen ohjeiden ja rajojen

kunnioittaminen sekä toisten ihmisten auttaminen tarvittaessa. Yhdistyksen toiminnassa ei

suvaita tai sallita seksuaalista häirintää missään muodossa.

3.6 Alkoholinkäyttö yhdistyksen tapahtumissa

Yhdistys ei hyväksy toiminnassaan vastuuttomaan alkoholinkäyttöön kannustavaa toimintaa.

Yhdistyksen kaikkiin tapahtumiin tulee voida osallistua alkoholittomana niin, että se ei

vaikuta mahdollisuuksiin osallistua tapahtumissa järjestettävään toimintaan.
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3.7 Häirintäyhdyshenkilö

Yhdistyksellä on häirintäyhdyshenkilö, joka neuvoo ja tukee häirintää, ahdistelua,

kiusaamista, syrjintää tai muuta eriarvoista kohtelua kohdanneita yhdistyksen jäseniä.

Yhteydenotto häirintäyhdyshenkilöön tulee olla vaivatonta, ja yhteystietojen on oltava

helposti yhdistyksen jäsenten saatavilla.

4 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

4.1 Yhdistys osallistuu

Yhdistys pitää yhteiskunnallista keskustelua sekä osallistumista tärkeänä. Yhdistys osallistuu

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kysymyksissä, jotka koskevat opiskelijan, yliopiston,

koulutuksen, laaja-alaisen sivistyksen, tieteen ja tutkitun tiedon asemaa Suomessa ja

muualla maailmassa. Lisäksi yhdistys voi ottaa kantaa kysymyksiin, joiden se katsoo

merkittävällä tavalla koskevan sille keskeisten arvojen toteutumista yhteiskunnassa.

Kannanotto tapahtuu yhdistyksen hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla.

4.2 Yhdistys osallistaa

Yhdistys tukee ja edistää jäsentensä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen

keskusteluun sekä vaikuttamiseen. Yhdistyksen piirissä tapahtuvan toiminnan tulee olla

yhdistyksen toiminnan arvoperiaatteiden mukaista.
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4.3 Ympäristö- ja eläineettisyys

Yhdistys on sitoutunut toiminnassaan ympäristövastuun kantamiseen ja toteuttaa

toimintaansa ympäristö- ja eläineettisesti kestävästi sekä omalla esimerkillään kannustaa

opiskelijoita samaan. Tarkemmat periaatteet tämän toteuttamiseen löytyvät yhdistyksen

ympäristöohjelmasta.

4.4 Yhteiskunnallisesta osallistumisesta tiedottaminen

Yhdistys tiedottaa aktiivisesti ja selkeästi jäsenistölleen yhdistyksen osallistumisesta

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Arvoperiaatteiden toteutuminen ja näkyvyys

5.1 Yleistä

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ei ole mahdollistaa kenenkään henkilökohtaisen edun

tavoittelua tai tuottaa rahallista voittoa jäsenilleen. Yhdistyksen toiminnan ei tule rajoittaa

jäsentensä toimintaa muissa yhdistyksissä tai luottamustoimissa. Yhdistys ei harjoita lain tai

yleisen hyvän maun vastaista toimintaa.

5.2 Arvoperiaatteiden mukainen toiminta

Yhdistyksen toimielimet ja toimihenkilöt huolehtivat yhdistyksen arvoperiaatteiden

noudattamisesta. Toimijat sitoutuvat toimintaa järjestäessään tässä dokumentissa

mainittujen periaatteiden toteuttamiseen. Kukin yhdistyksen hallituksen jäsen vastaa siitä,
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että hänen vastuullaan oleva jaosto tuntee toiminnan arvoperiaatteet ja järjestää

toimintansa niiden mukaan.

5.3 Arvojen näkyvyys

Yhdistyksen tavoitteena on, että kaikki sen jäsenet tuntevat yhdistyksen arvot. Yhdistyksen

toiminnan arvoperiaatteet ovat helposti kaikkien yhdistyksen jäsenten ja muiden sen

toiminnasta kiinnostuneiden saatavilla.
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