
TKO-äly ry:n turvallisemman tilan periaatteet 
 
Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoitus on lisätä järjestössä toimimisen 
turvallisuutta.  
 

● Kohtele toisia kunnioittavasti. Kunnioita muiden ihmisten koskemattomuutta ja rajoja. 
 

● Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai 
muusta vastaavasta ominaisuudesta. Et voi tietää toisen kokemuksia, ajatuksia ja 
elämäntilannetta, saati itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan. Koska teemme 
kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi. 

 

● Ole avoin ja kuuntele, kunnioita toista ihmisenä. Kyseenalaista omat ennakkoluulosi. Älä 
kyseenalaista tai tuomitse toisen erilaisuutta. 

 

● TKO-älyssä ei ole tilaa väkivallalle, suvaitsemattomuudelle, syrjivälle käytökselle tai 
kielelle. Tähän sisältyy myös ennakkoluulot muiden taustaan tai ulkonäköön liittyen. 

 

● Jos havaitset huonossa kunnossa olevan henkilön, älä jätä häntä yksin. Huolehdi 
hänestä itse, tai varmista, että joku muu huolehtii. Älä oleta, että sekavassa tilassa oleva 
henkilö on humalassa, vaan varmista kykysi mukaan ettei kyseessä ole sairaskohtaus tai 
muu vakava tilanne. Jos koet, ettet osaa auttaa, pyydä lisää apua. 

 

● Jos näet tai koet häirintää tai asiatonta käytöstä, puutu tilanteeseen, ota välittömästi 
yhteys järjestäjiin, vastuuhenkilöihin tai häirintäyhdyshenkilöihin. Häirintään puututaan 
välittömästi. 

 

● Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä. 

 

● Keskustellessa anna tilaa. Huolehdi että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja 
pääsevät osalliseksi. Älä dominoi keskustelua, vaan anna myös toisille mahdollisuus 
osallistua, ja määritellä oma näkökulmansa. Puhu niin että kaikki voivat ymmärtää: yritä 
käyttää kieltä joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolisille. Älä käytä 
hyökkääviä puheenvuoroja toisia ihmisiä kohtaan, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta 
poissaolevia kohtaan. Kuuntele ja kunnioita! 

 

 

 

 



TKO-äly ry’s principles for a safer space 
 

The goal of the principles is to improve the safety inside TKO-äly. 
 

● Treat others with respect. Respect the integrity and boundaries of others. 
 

● Do not make assumptions related to the identity, gender, sexual orientation or other such 
attributes of a person. You cannot know the experiences, thoughts or life situation of the 
person, and you cannot assume the self-defined identity of theirs. However, we cannot 
help making some assumptions of others, so please try to be aware of the assumptions 
you make. 

 
● Be open to listen, and always respect the other person. Question your own 

preconceptions. Do not question or judge someone for how they’re different from you. 
 

● In TKO-äly there is no room for violence, intolerance, discriminatory behaviour or 
discriminatory language, including prejudice against people’s backgrounds and exterior 
features. 

 
● If you notice someone in bad condition, do not leave them alone. Take care of them 

yourself or make sure that someone else does. Do not assume that someone in an 
incoherent state is drunk, but try your best to make sure that they are not having a 
seizure or are in some other dangerous situation. If you feel unable to help, ask for more 
help. 

 
● If you see or experience harassment or inappropriate behaviour, intervene. Immediately 

contact the organizers or other people responsible for the event or the harassment 
contact persons. Action will be taken at once. 

 
● If you need help or support in a difficult situation, ask for it. 

 
● While in conversation, give space. Make sure everyone in the discussion is heard and 

can participate. Do not dominate the conversation. Remember to give others a chance to 
take part and explain their own view. Speak in a way that everyone can understand: Try 
to use language that is understandable also for those outside your peer group. When it is 
your turn to talk, do not attack any person or people, whether they’re present or not. 
Listen and respect! 


