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VAMOKin turvallisemman tilan periaatteet
VAMOKiin kuuluu noin 1900 opiskelijaa, joten opiskelijakuntana olemme vastuussa suuren

henkilömäärän hyvinvoinnista kampuksella ja tapahtumissa. Pystymme myös pienillä teoilla

vaikuttamaan monen opiskelijan turvallisuuden tunteeseen, sekä koulussa, että koulun

ulkopuolella.

Turvallisemman tilan periaatteiden pyrkimys on, ettei kukaan joudu pelkäämään ja saa olla

oma itsensä. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen ovat ensisijaisesti

korkeakoulun vastuulla, mutta jokaisella opiskelijalla on myös oma vastuunsa inklusiivisen

opiskeluilmapiirin luomisessa ja ylläpitämisessä.

Edellä mainituista syistä VAMOK on laatinut turvallisemman tilan periaatteet. Täten

opiskelijakunta pääsee toiminnassaan vaikuttamaan ennakkoluuloihin ja luomaan mahdollisimman

turvallisen tilan kaikille taustasta riippumatta. Organisaationa ja yksilöinä voimme tehdä monia

konkreettisia arjen tekoja tasa-arvoisemman, turvallisemman ja moninaisemman VAMOKin

puolesta:

● Puutu syrjivään käytökseen. Meillä on erilaiset mahdollisuudet puuttua

kokemaamme ja näkemäämme syrjintään. Syrjintään voi olla helpompi puuttua, jos se

ei kohdistu itseesi. Puutu myös rasististen tai muuten syrjivien tunnusten ja symbolien

käyttöön.

● Kunnioita toisten fyysisiä ja henkisiä rajoja sekä oikeutta koskemattomuuteen.

Kielenkäytöllä on valtava merkitys toisen kunnioittamisessa. Esimerkiksi loukkaavat

vitsit, huhut tai muuten herjaava kielenkäyttö vaikuttaa muiden tilassa olevien

turvallisuuden ja tervetulleisuuden tunteeseen.

● Olet vastuussa omasta toiminnastasi. Kunnioita toisen kokemusta siitä, mikä on

hänen mielestään loukkaavaa ja häiritsevää. ”Ei” tarkoittaa ei ja tarvittaessa sopeuta

toimintaasi. Minkäänlainen väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävää.
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● Ota myös muut huomioon. Anna kaikille mahdollisuus osallistua, kokeilla ja puhua.

Muista myös kuunnella itse aktiivisesti ja kunnioita muiden puheenvuoroja. Huolehdi

omalta osaltasi, että kaikki tulevat kuulluksi yhteisissä keskusteluissa. Pyri

käyttämään yhteistä kieltä.

● Vaalitaan moninaisuutta. Kohtaa uudet ihmiset ja aiheet avoimin mielin. Pyri

tiedostamaan omat ennakko-oletuksesi ja vältä olettamista muiden taustoista tai

ominaisuuksista. Muistathan, että jokainen ihminen on erilainen.

VAMOK on sitoutunut syrjinnästä vapaaseen opiskelijakulttuuriin. Ilmoita syrjinnästä

tai häirinnästä tapahtuman järjestäjille ja/tai häirintäyhdyshenkilöille.
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