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Alter Ego ry on sitoutunut noudattamaan tätä yhdenvertaisuussuunnitelmaa

kaikessa toiminnassaan. Tämä toteutuu jäsenistön informoimisella, tilanteiden

tarkkailulla ja helposti saatavilla olevalla yhteydenottokanavalla ongelmatilanteiden

sattuessa. Tämän suunnitelman ohjeistuksilla pyritään varmentamaan Alter Egon

tapahtumien ja toiminnan turvallisuus ja mieluisuus kaikille osallistujille. Järjestö

pyytää kunnioittamaan niitä ja kannustaa niin jäsenistöään kuin järjestön

vaikutuspiirin toimijoita yhdenvertaisuuden tavoitteluun.

Tämä on julkinen asiakirja ja haluamme sen olevan helposti saatavilla niin

jäsenistölle kuin ulkopuolisillekin.

Ongelmatilannelomake

Järjestön toimintaan osallistuville on luotu valmiiksi ongelmatilannelomake, jonka

kautta ottaa yhteyttä järjestölle kohtaamistaan ongelmatilanteista. Tällaisia ovat

esimerkiksi häirintä, syrjintä tai vain pettyminen johonkin järjestön käytäntöön.

Ongelmatilanteista tulee kannustaa kertomaan silloinkin, kun itse toimii vain

tilanteen silminnäkijänä. Raportoituja tilanteita ei tule vähätellä, vaan ne tulee

käsitellä kunnioituksella ja asiallisesti. Ongelmatilannelomakkeen tulee olla

saatavilla järjestön nettisivuilla ja mahdollista täyttää anonyymisti.

Häirintäyhdyshenkilö

Järjestöllä tulee olla valittuna vähintään yksi häirintäyhdyshenkilö, joka toimii

häirintä- ja ongelmatilanteita kohtaavien jäsenten yhteydenottohenkilönä.

Häirintäyhdyshenkilön yhteystietojen tulee olla helposti saatavilla järjestön
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tiedotuskanavissa. Häirintäyhdyshenkilö vastaa ongelmatilannelomakkeiden

vastaanottamisesta ja niihin reagoimisesta. Häirintäyhdyshenkilöitä on suositeltavaa

olla useampi ja he voivat tarvittaessa tehdä yhteistyötä turvallisuusvastaavan

kanssa.

Alkoholittomuus

Joka vuosi tulee järjestää ainakin jotain alkoholitonta toimintaa eikä mikään toiminta

saa edellyttää alkoholin kulutusta. Muuten alkoholillisissa tapahtumissa, kuten

sitseillä tai vuosijuhlilla tulee tarjota myös alkoholittomia vaihtoehtoja.

Erityisruokavaliot

Järjestön ruokatarjontaa sisältävissä tapahtumissa tulee tarjonnassa huomioida

jäsenistön eriävät ruokavaliot. Käytännössä tietoa voidaan kerätä etukäteen

osallistujilta mahdollisten erityisruokavalioiden varmistamiseksi. Tähän sisältyvät

muun muassa allergiat, laktoosi-intoleranssi, keliakia sekä kasvis- ja

vegaaniruokavaliot. Myös aatteelliset perusteet erityisruokavaliolle on hyväksyttävä.

Esteettömyys

Tilan esteellisyys on ilmoitettava tapahtuman kuvauksessa. Toiminnan mahdollinen

esteellisyys on otettava huomioon tiedotuksessa. Vakiotila Kissasta on tehty

esteellisyysselvitys, jossa se on todettu esteettömäksi.

Hinnoittelu

Hinnoittelussa on vältettävä jäsenistön eriarvoistamista varallisuuden perusteella.

Vuotuiset jäsenmaksut pidetään kohtuullisina. Vähintään osaan toiminnasta on

oltava mahdollisuus osallistua myös ilmaiseksi. Tapahtumilla ja niiden

osallistumismaksuilla ei pyritä tekemään voittoa. Oheistuotteilla voidaan tehdä

voittoa, koska niillä on tarkoitus rahoittaa muuta toimintaa jäsenistölle.
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Tiedotus

Järjestön tiedotuksen tulee olla tasavertaista ja selkeää, jotta varmistetaan että

kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tietää tapahtumista hyvissä ajoin. Alter

Egolla tätä toteutetaan tarjoamalla tiedotusta myös englanniksi. Järjestön

sähköpostilista ja nettisivut tukevat tiedotuksen yhdenvertaisuutta. Hyvä käytäntö on

pitää hallituksen kokoukset jäsenistölle läpinäkyvinä ja tiedottaa niistä julkisesti.

Toiminta

Eri vuosikurssien opiskelijat tulee huomioida toiminnassa. Pelaajien eri

lähtökohtaiset taitotasot eivät saa estää heitä kokeilemasta halutessaan uusia

pelejä. Tätä edistetään esimerkiksi sääntöjen opettamisella aloittelijoille tarvittaessa.

Myös vähemmänkin kokeneille pelaajille tulee olla mahdollisuus osallistua, jollei

kaikkeen, niin osaan toiminnasta. Pelaajia ei tule syrjiä toiminnasta esimerkiksi

rajoittuneiden sosiaalisten edellytysten vuoksi. Pelejä ja toimintaa tarjotaan myös

englanniksi.

Turvallisuus tapahtumissa

Alter Egon yhteydessä järjestetyissä aktiviteeteissa on kunnioitettava yksilön

vakaumusta, henkilökohtaista taustaa ja koskemattomuutta. Jos on syytä epäillä,

että aktiviteetti saattaa todennäköisesti ylittää yksilön henkilökohtaisia rajoja, on

siitä ilmoitettava sen viestinnässä etukäteen ja antaa siten osallistuvaa harkitsevalle

riittävästi informaatiota.

Turvallisuusvastaava

Turvallisuuden toteutumista jäsenistön keskuudessa tulee valvoa. Tapahtumissa on

siksi aina oltava paikalla turvallisuusvastaava, joka valvoo turvallisuuden

toteutumista sekä turvallisen tilan periaatteiden noudattamista. Hänelle voi kertoa

akuuteista tilanteista, joihin hänellä on valtuus puuttua. Turvallisuusvastaava
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määritetään tapahtumakohtaisesti. Turvallisuusvastaava voi tarvittaessa tehdä

yhteistyötä häirintäyhdyshenkilön kanssa.

Turvallisuus rooli- ja lautapeleissä

Pelit, jotka sisältävät arkaluonteisia tai henkisesti raskaita piirteitä, kuten kauhu, ovat

lähtökohtaisesti sallittuja, kunhan ne kuvaillaan sellaisina tiedotuksessa.

Roolipeleissä on suositeltavaa olla käytössä jonkinlainen turvamekanismi, joka

selostetaan pelaajille ennen pelin aloittamista. Jos joku pelaajista pyytää pelin

keskeyttämistä henkilökohtaisista rajoitteista johtuen, päätöstä ei tule

kyseenalaistaa.

Pyydämme järjestön yhteydessä toimivia pelejä seuraamaan näiden ohjeiden

esimerkkiä, ja yhdistyksen resursseja voidaan käyttää vain sellaisten pelien hyväksi,

jotka sitoutuvat seuraamaan näitä ohjeita.

Huumori ja opiskelijakulttuuri

Huumorin käyttäminen on toiminnassa sallittua ja jopa kannustettavaa, mutta niin on

myös oman harkinnan käyttäminen sen suhteen, onko käytetty huumori

epäonnistunutta. Huumorin voidaan todeta olleen epäonnistunutta, jos se aiheuttaa

jollekin turvattoman olon tai joku kokee epämukavaksi osallistua sen takia.

Huumorin ei ole suotavaa pönkittää jotain ihmisryhmää tai painaa alaspäin toista.

Jos joku kokee käytetyn huumorin loukkaavaksi, tulee tilannetta tarkastella ottamalla

vastuuta eikä reaktiota vähättelemällä tai kyseenalaistamalla.

Tapahtumissa tulee välttää puheenvuoroja, jotka hyökkäävät henkilökohtaisesti

toista ihmistä kohtaan. Toiminnassa on vältettävä ennakkoluulojen ja

stereotypioiden ylläpitämistä eri ihmisryhmistä. Väärinymmärrysten, vahinkojen ja

erimielisyyksien tapahtuessa kannustetaan asian avoimeen käsittelyyn, toisten

ymmärtämiseen ja vastuun ottamiseen. Ongelmatilannelomake ja turvallisen tilan

periaatteet tukevat tätä.
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Turvallisemman tilan periaatteet

Sekä fyysisissä että etäyhteydessä pidetyissä tapahtumissa, on pyrittävä

turvaamaan läsnäolijoille mahdollisimman turvallinen tila. Kaikilla pitää olla

mahdollisuus tuntea olonsa turvalliseksi tilassa niin henkiseltä kuin fyysiseltä

häirinnältä ja jokaisen omia henkilökohtaisia rajoja tulee kunnioittaa

kyseenalaistamatta niitä.

Kaikilla tulee olla oikeus tulla kuulluksi ja huomioiduksi eikä syrjivää toimintaa

hyväksytä. Yksilön identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta,

elämänkokemuksesta, uskonnosta, etnisyydestä, poliittisesta vakaumuksesta tai

henkilökohtaisista preferensseistä tulee välttää tekemästä oletuksia tai

kyseenalaistuksia. Huonossa kunnossa olevista läsnäolijoista tulee huolehtia.

Häiriötilanteita ehkäistään tiedottamalla turvallisemman tilan periaatteista kaikille

jäsenille ja jos niiden rikkomista havaitaan, on tähdättävä ratkaisemaan tilanteet

välittömästi. Ihmisten avoimesta kohtaamisesta voi olla myös tarjolla tiedotusta

esimerkiksi aihetta koskevien resursseihin johtavien linkkien tarjoamisella saataville.

Kissan tiloissa pidettävässä toiminnassa tulee noudattaa Kissan turvallisemman

tilan periaatteita, joita pyritään vuonna 2022 päivittämään. Turvallisemman tilan

periaatteet koskevat myös Discordia.
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