
Prodekon turvallisemman tilan periaatteet

Prodekon tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Tarkoituksena on
mahdollistaa ja turvata yhdenvertainen ja turvallinen ilmapiiri, jotta jokainen voi tulla
tapahtumiin ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä tai ahdistelusta.

Turvallisemman tilan periaatteet:

● Prodekolla ei sallita minkäänlaista häirintää, syrjintää, seksismiä, rasismia tai
kiusaamista.

● Kohtele muita kunnioittavasti. Jos näet tai koet epäasiallista käytöstä, puutu
tilanteeseen. Voit myös ottaa tilanteessa tai sen jälkeen yhteyttä Prodekon
häirintäyhdyshenkilöön.

● Jos joku huomauttaa käytöksestäsi, ota palaute/kritiikki vastaan rakentavasti:
kukaan ei ole täydellinen, ja saat hyvän mahdollisuuden parantaa käytöstäsi! Pyydä
myös anteeksi henkilöltä/henkilöiltä, jota/joita käytöksesi on loukannut.

● Tunnista ja tiedosta omat etuoikeutesi. Etuoikeuksilla tarkoitetaan yksilön usein
tahdosta riippumattomia etuja, jotka liittyvät muun muassa yksilön
sosioekonomiseen taustaan, sukupuoleen, ihonväriin, seksuaalisuuteen, uskontoon,
terveyteen tai kieleen.

● Kunnioita jokaisen oikeutta fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Älä häiritse
ketään verbaalisesti, fyysisesti tai esimerkiksi tuijottamalla.

● Älä painosta ketään alkoholin tai muiden päihteiden käyttöön äläkä muuhun
toimintaan, jonka toinen kokee epämiellyttävänä.

● Jokaisella on oikeus omiin rajoihin: kunnioita niitä, vaikka kokisit omat rajasi
erilaisiksi. Ei tarkoittaa aina ei.

● Yhteisöllä on vastuu luoda turvallinen ilmapiiri jokaiselle: myötävaikuta tämän
ilmapiirin muodostumiseen huomioimalla kaikki yhteisön jäsenet, ja kohtelemalla
kaikkia tasa-arvoisesti. Huolehdi, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ja olla osa
yhteisöä.

Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua:

● Jos huomaat jonkun käyttäytyvän asiattomasti tai muutoin rikkovan Turvallisemman
tilan periaatteita, puutu tilanteeseen.

● Mikäli tapahtumalla on erikseen valittu tapahtumahäirintäyhdyshenkilö, voit
ilmoittaa tapahtuneesta myös hänelle suoraan paikan päällä. Häirintään tai
ahdisteluun syyllistynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa välittömästi
tapahtumapaikalta.



● Mikäli koet tai huomaat toiminnassa tai tapahtumissa häiritsevää käytöstä, voit ottaa
yhteyttä Prodekon häirintäyhdyshenkilöihin:
https://www.prodeko.org/fi/guild/hairintayhdyshenkilot/

● Voit myös ottaa yhteyttä AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin:
https://www.ayy.fi/fi/palvelut-jasenille/hairintayhdyshenkilot

● Prodekon tapahtumista ja toiminnasta voi lisäksi antaa nimetöntä palautetta
Prodekon hallituksen käsiteltäväksi Telegramissa @Prodekopalautebot

Prodeko’s Safer Space Policy

All Prodeko events follow the Safer Space Policy. The purpose of the policy is to enable
and secure an equal and safe space, where everyone can take part in events without the
fear of discrimination or harassment.

Safer Space Policy:

● No kind of harassment, discrimination, sexism, racism or bullying is tolerated at
Prodeko.

● Treat other people respectfully. If you see or experience inappropriate behavior,
intervene in the situation. You can also contact Prodeko’s harassment contact
person(s) during, or after the situation.

● If someone points out your behavior, take the feedback/criticism as constructive:
no-one is perfect, and you get a good chance to improve your behavior! Apologize
to the person/people who was/were offended by your behavior.

● Recognize and be aware of your privileges. Privileges mean a person's often
involuntary advantages, which they acquire based on their socioeconomic
background, gender, skin color, sexuality, religion, health or language.

● Respect everyone’s right to physical and emotional integrity. Do not harass anyone
verbally, physically, or for example by staring.

● Do not pressure anyone into using alcohol or other substances, or doing something
they find unpleasant.

● Everyone has a right to create their own limits: respect them even though you feel
like your limits are different. No always means no.

● The community has the responsibility to create a safe space for everyone: help
create this safe space by acknowledging every member of the community and
treating them equally. Make sure that everyone has a chance to take part and be
part of the community.

https://www.prodeko.org/fi/guild/hairintayhdyshenkilot/
https://www.ayy.fi/fi/palvelut-jasenille/hairintayhdyshenkilot


Steps to take if you encounter harassment or other inappropriate behavior:

● If you see someone behaving inappropriately or otherwise breaking the Safer Space
Policy, intervene in the situation.

● If the event has an event harassment contact person, you can let them know about
the situation directly. A person responsible for harassing others can be removed
from the event right away if necessary.

● If you see or notice inappropriate behavior in events or inside the quild, you can
contact Prodeko’s harassment contact persons:
https://www.prodeko.org/en/guild/harassment-contact-persons/

● You can also contact Aalto University Student Union’s (AYY) harassment contact
persons:
https://www.ayy.fi/en/services-for-members/ayys-harassment-contact-persons

● You can also give anonymous feedback of Prodeko’s events and operations to
Prodeko’s board, using telegram @Prodekopalautebot

https://www.prodeko.org/en/guild/harassment-contact-persons/
https://www.ayy.fi/en/services-for-members/ayys-harassment-contact-persons

