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Joensuun Nuorisoverstaan 
turvallisemman tilan periaatteet 

 
Ole avoin 

Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja 

tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. 

• Uuden kokeileminen - tule rohkeasti mukaan osallistumaan yhteiseen toimintaan ja 

tapaamisiin 

• Omien mielipiteiden ilmaiseminen 

• Ota toiset huomioon 

Kannusta 

Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta. 

• Toisten kannustaminen  

• Ryhmään mukaan ottaminen 

• Avoimuus 

Kunnioita 

Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien 

moninaisuus. 

• Mahdollisuus työskennellä yksin 

• Huonoista käytöstavoista voi kertoa ohjaajalle 

• Tasa-arvo kaikkia kohtaan 

• Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa niin fyysistä kuin henkistä. Annetaan 

työrauha. 

• Kunnioita toisen omaisuutta sekä yhteisiä työvälineitä ja tilaa  

Älä oleta 

Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten 

sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista.  

• Kohtaa ihmiset ihmisinä 

• Kaikki ovat erilaisia 
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Puutu 

Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. 

• Ei yleistyksiä 

• Ei rasismia 

 

Rentoudu  

Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. 

• Virheitä saa tehdä 

• Kokeilemalla ja tekemällä oppii 

• Anteeksi voi aina pyytää 

 

Turvalliset fyysiset tilat 

• Ilmoita jos huomaat jotain rikkinäistä tai vaarallista työtiloissa esimerkiksi 

rikkinäisen tuolin jalan tai esimerkiksi, jos viemäri ei vedä. 

• Pidä huolta yleisten ja omantyöpisteen siisteydestä sekä raivaa työvälineet pois 

käytön jälkeen. 

 

 Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua 

Häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. 

Häirintää voi olla rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai 

syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista 

ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Syrjintään, 

häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä. 

Kaikenlainen häirintä on, tietenkin, kiellettyä Joensuun Nuorisoverstaan toiminnassa. Häirintään 

puuttuminen ei ole vain kohteen vastuulla. Voit kuitenkin ilmaista sinulle sopivalla tavalla, jos toisen 

henkilön toiminta sinua kohtaan tuntuu epämukavalta.  Jos koet häirintää tai muuta epäasiallista 

kohtelua, tai et ole varma onko kyse häirinnästä, voit aina olla yhteydessä henkilökuntaamme.  

******************************************************************** 

Periaatteet pohjaavat Allianssin Turvallisemman tilan periaatteisiin. Lisäksi Taitoverstaan nuoret 

ovat Talopalaverissa 4.5.2022 luoneet omia noudatettavia periaatteita. 


