
Turvallisemman tilan periaatteita lyhyesti 
 
1. KOHTAA AVOIMESTI 
Kohtaa ihmiset yksilöinä. Pyri olemaan tekemättä oletuksia! 
 
2. KUNNIOITA TOISTEN RAJOJA 
Kunnioita muiden ihmisten emotionaalisia ja fyysisiä rajoja. Jos olet epävarma siitä missä 
toisen rajat kulkevat, kysy häneltä 
 
3. KUVAAMINEN JA ÄÄNITTÄMINEN 
Kysy aina lupa ennen valo- ja videokuvaamista sekä äänittämistä. 
 
4.  SYRJINNÄSTÄ VAPAA ALUE 
Tiedosta omat etuoikeutesi. Kissassa ei ole tilaa rasismille, väkivallalle, homofobialle, 
transfobialle, bifobialle, seksismille tai muille sorron muodoille. 
 
5.  JAA AJATUKSESI 
Pyrimme kommunikoimaan rakentavasti. Jos sinulla on ajatuksia tai parannusehdotuksia 
aiheeseen liittyen ota yhteyttä Kissavaltiaaseen (kissahovi.valtias@gmail.com). Voit myös 
puhua asiasta suoraan Kissan tapahtumien kulloisellekin vastuuhenkilölle. 
 
Yleisiä ohjeita 
 
1. Tilassa ei saa tupakoida. 
2. Tilaan ei saa tuoda eläimiä. 
3. Tila on esteetön. Jos tarvitset apua päästäksesi tiloihin, ota yhteys tapahtuman 
järjestäjään. 
4. Kaikissa tapahtumissa (myös vuokratapahtumissa) on oltava yksi tai useampi 
vastuuhenkilö, jonka puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa. Isommissa tapahtumissa 
vastuuhenkilöt voi merkitä nauhalla. Vastuuhenkilöt puuttuvat epäsopivaan käytökseen. 
Kerro jos koet häirintää! Vastuuhenkilö heittää tarvittaessa häiritsijän ulos. 
 
Tehdään yhdessä tila, jossa kaikkien on hyvä olla! 
 
  



Turvallisemman tilan ohjeet 
 
Kissan on tarkoitus olla turvallisempi tila. Turvallisemmassa tilassa tavoitteena on luoda 
rentoutunut tunnelma, jossa ihmiset voivat viettää aikaa kannustavassa ilmapiirissä, 
kommunikoida vapaasti vailla pelkoa leimautumisesta ja tulla kohdatuiksi arvokkaina 
yksilöinä.  
 
Rohkaisemme jokaista tässä tilassa oleskelevaa puuttumaan aggressiiviseen ja/tai 
sortavaan käytökseen jos sellaista esiintyy. Jos puuttuminen tuntuu vaikealta, pyydä toveria 
avuksi. Toiminnallasi on vaikutusta kollektiiviseen ympäristöön ja toisiin lähelläsi. 
 
Kissan järjestöjen toimintaan ovat tervetulleita kaikki ihmiset riippumatta seksuaalisesta 
suuntautumisesta, sukupuolesta, mahdollisesta vammaisuudesta, tulotasosta, iästä, 
ihonväristä, kulttuurisesta taustasta, äidinkielestä, poliittisesta tai uskonnollisesta 
maailmankatsomuksesta ynnä muusta vastaavasta seikasta.  
 
Turvallisemman tilan periaatteita 
  
1. KOHTAA AVOIMESTI 
Kohtaa ihmiset yksilöinä. Muista, ettet voi päätellä heistä kaikkea pelkän ulkoisen olemuksen 
perusteella. Yritä olla tekemättä oletuksia toisen identiteetistä, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, sukupuolesta tai taustasta. Ole valmis kuuntelemaan, oppimaan ja 
kommunikoimaan. 
  
2. KUNNIOITA TOISTEN RAJOJA 
Kunnioita muiden ihmisten emotionaalisia ja fyysisiä rajoja. Muista, että ihmiset kokevat 
erilaiset asiat epämiellyttävinä. Vaikka jokin olisi sinusta mukavaa, se ei automaattisesti ole 
mukavaa toiselle. Jotkut esimerkiksi eivät pidä halaamisesta ja tarvitsevat enemmän omaa 
tilaa. Jos olet epävarma siitä missä toisen rajat kulkevat, kysy häneltä. Myös sanoilla voi 
rikkoa rajoja: kunnioita toisten kokemuksia ja anna heille puhetilaa. Hyväksy, että olet itse 
vastuussa toimistasi. 
  
3. KUVAAMINEN JA ÄÄNITTÄMINEN 
Kysy aina lupa ennen valo- ja videokuvaamista sekä äänittämistä. Suuri osa Kissan 
tilaisuuksista on yksityistilaisuuksia; niihin on rajattu pääsy. Jos haluat ottaa ryhmäkuvia 
yleisöstä, rajaa mukaan vain kuvaamisen sallivat henkilöt. 
 
4.  SYRJINNÄSTÄ VAPAA ALUE 
Tiedosta omat etuoikeutesi. Kielenkäytöllämme ja teoillamme olemme osaltamme mukana 
tuottamassa valtasuhteita. Mieti, miten erilaiset etuoikeudet vaikuttavat asemaasi sekä 
mahdollisuuksiisi käyttää valtaa, toimia ja tuntea olosi turvalliseksi. 
 
– Mieti, milloin olet omalla mukavuusalueellasi. Milloin sinun on erityisen helppoa ottaa tilaa? 
– Mistä asioista/ihmisryhmistä sinun on helppo vitsailla?  
– Käytätkö enemmän puheenvuoroja kuin muut ? Voisitko antaa enemmän tilaa muille?  
– Vaikuttaako sukupuoli siihen, kuinka paljon tilaa annat muille? 



– Kenen mielipiteet otat vakavasti? 
– Millaisia oletuksia olet saattanut tehdä toisista niitä edes ajattelematta? 
 
Me uskomme, että etuoikeuksien tunnistaminen ja hierarkioita luovan käytöksen 
haastaminen on jokaisen vastuu. Otathan vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista! Jos 
sinä tai joku ympärilläsi joutuu hyvinvoinnistaan tinkimään, tai tarvitset itse tukea, ota asia 
puheeksi itse tai muiden tuella. 
 
Kissassa ei ole tilaa rasismille, väkivallalle, homofobialle, transfobialle, bifobialle, seksismille 
tai muille sorron muodoille. Myöskään loukkaava käytös, nimittely tai toisen halventaminen 
eivät ole sallittuja. Jos epähuomiossa loukkaat toista, pahoittele asiaa aidosti. Mikäli taasen 
koet itse tulleesi loukatuksi, tee asia rauhallisesti tiedettäväksi muille. Ole valmis antamaan 
anteeksi, jos toinen on tahattomasti loukannut sinua ja pahoittelee asiaa. Jokainen on 
viimekädessä vastuussa omasta käytöksestään. Kannustamme lisäksi kaikkia tarjoamaan 
apuaan, mikäli huomaatte jotakuta kohdeltavan asiattomasti.  
 
5.  JAA AJATUKSESI 
Pyrimme kommunikoimaan rakentavasti. Emme pyri tuomitsemaan, lyttäämään muita, 
jättämättä heidän sanojaan huomiotta tai kilpailemaan. Yhdessä osaamme kaiken 
paremmin. Jaetaan tietoja ja taitoja, ja rohkaistaan itseämme ja muita kokeilemaan uusia 
rooleja ja tehtäviä. 
 
Pohdi millaisissa tilanteissa tunnet oman olosi mukavaksi. Mitä turvallinen tila merkitsee 
sinulle ja miten tähän voitaisiin tähdätä? Kuinka rentoutuneeksi ja turvalliseksi olet tuntenut 
olosi Kissassa? Kaipaavatko jotkin asiat hienosäätöä? 
 
Jos sinulla on ajatuksia tai parannusehdotuksia aiheeseen liittyen ota yhteyttä 
Kissavaltiaaseen (kissahovi.valtias@gmail.com). Voit myös puhua asiasta suoraan Kissan 
tapahtumien kulloisellekin vastuuhenkilölle. 
 
Pyrimme parhaamme mukaan kiinnittämään huomiota turvalliseen tilaan, jotta kaikilla olisi 
Kissassa hyvä olla. Turvallisen tilan myötä voimme kaikki tulla paremmin toimeen 
keskenämme ja keskittyä vapaaseen olemiseen. 
 


