KONEENRAKENTAJAKILLAN
YHDENVERTAISUUSETIKETTI
Jäsenistölle

Koneenrakentajakilta ry

Tämä yhdenvertaisuusetiketti on laadittu Koneenrakentajakillan yhdenvertaisuustoimikunnan toimesta keväällä 2021 ja hyväksytty Koneenrakentajakilta ry:n kokouksessa
29.4.2021.
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1. YLEISTÄ
Koneenrakentajakilta (myöhemmin etiketissä myös kilta) on kaikkien kaveri. Tämä on
syytä huomioida kaikessa tekemisessäsi. Kaikista ei tarvitse tykätä, mutta kaikkien
kanssa on tultava toimeen.
Tässä etiketissä annetaan eväitä yhdenvertaisempaan toimintaan sekä siihen, miten
epäyhdenvertaiseen käytökseen tulee puuttua tai kenelle kokemastaan epäyhdenvertaisesta toiminnasta voi ilmoittaa.
Tämän yhdenvertaisuusetiketin tavoitteena on varmistaa, että jokaisella on hyvä olla Koneenrakentajakillassa. Kiltamme kulttuuriin ei kuulu minkäänlainen epäyhdenvertainen
kohtelu tai toiminta. Jokaista jäsentä tai toimintaan osallistuvaa kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Koneenrakentajakillan toiminnassa pyritään välttämään sukupuoliin liittyviä stereotypioita. Jokaisen sukupuoli ja seksuaalinen
suuntautuminen ovat henkilön itsensä asioita. Niiden ei tule vaikuttaa henkilöiden kohteluun tai mahdollisuuksiin osallistua Koneenrakentajakillan toimintaan.
Koneenrakentajakillan jäsenenä, varsinkin punaiset haalarit päällä, edustat Koneenrakentajakiltaa. Pidä siis huoli, että oma käytöksesi on Koneenrakentajakillan arvoille sopivaa ja ilmoita huomaamistasi yhdenvertaisuuspuutteista killan yhdenvertaisuushenkilöille. Pyrimme Koneenrakentajakillassa sellaiseen tapahtumakulttuuriin, johon kaikki kokevat olevansa tervetulleita matalalla kynnyksellä. Jos huomaat epäasiallista käytöstä,
ota asia puheeksi henkilön kanssa. Jos kynnys tähän on liian suuri, ota yhteyttä killan
yhdenvertaisuushenkilöihin.
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2. KILLAN YHDENVERTAINEN KULTTUURI
Koneenrakentajakillan kulttuuriin kuuluu yhteisöllisyys, hyvien perinteiden vaaliminen,
toisten auttaminen, yhdessä puuhastelu ja se, että jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon.
Kiltahuoneelle saa tulla tekemään tehtäviä, puhumaan mekaniikasta tai juttelemaan mukavia, pelailemaan tai etsimään vaikkapa liikuntaseuraa. Killan tapahtumissa ja muussa
toiminnassa jokainen saa olla oma itsensä, juoden haluamiaan juomia ja pukeutua haluamaansa asuun. Koneenrakentajakillan toiminnassa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja ennakkoluulottomasti. Yhdenvertaisen kulttuurin edistämiseksi jäsenistöltä odotetaan seuraavia:
Esimerkki
Killan jäsenenä olet näkyvin osa kiltaa ja sen kulttuuria. Omalla käytökselläsi näytät
muille, miten KoRKkilaisten tulisi käyttäytyä. Sopimattomat vitsit ja puheet on suositeltavaa pitää itsellään. Myös anteeksipyytäminen on soveliasta, mikäli huomaat loukanneesi
toista. Ota avoimesti palautetta vastaan ja muuta toimintaasi tarvittaessa saadun palautteen perusteella. Kohtele muita siten, kuin haluaisit muiden kohtelevan itseäsi.
Yhteydenottaminen ja ilmoittaminen yhdenvertaisuusasioissa
Killan hallituksessa on nimitettynä vähintään yksi yhdenvertaisuushenkilö, mahdollisesti
myös useampi. Näille henkilöille voi puhua luottamuksellisesti yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioita ja huolista. Näille henkilöille voi myös ohjata jäseniä mieltä askarruttavissa
tilanteissa. Kaikkia asioita käsitellään yhteydenottajan ehdoilla, eikä mitään toimenpiteitä
tehdä ilman yhteydenottajan suostumusta. Mikäli yhteydenottaja haluaa viedä asian
eteenpäin TREYn häirintäyhdyshenkilöille asti, ovat killan yhdenvertaisuushenkilöt myös
tässä apuna. Mikäli yhdenvertaisuushenkilöt eivät ole kyseisellä hetkellä saavutettavissa, voi yhteyttä ottaa vaihtoehtoisesti keneen tahansa killan hallitustoimijaan.
Keväästä 2021 lähtien nettisivuilla tarjotaan järjestelmä, jolla voi ilmoittaa häirintätapauksesta tai muusta yhdenvertaisuuteen liittyvästä asiasta. Jäsenistöä kannustetaan tämän
käyttöön, varsinkin tilanteissa, missä kynnys ottaa yhteyttä yhdenvertaisuushenkilöihin
koetaan liian suureksi. Yhdenvertaisuuspalautteet eivät mene suoraan hallitukselle vaan
ensisijaisesti killan yhdenvertaisuustoimikunnalle, millä pyritään madaltamaan kynnystä
yhteydenottoon. Lisäksi kilkkeeseen voi jättää anonyymisti huomioita esimerkiksi tapahtumista, jotta osaamme huomioida esille tulleet asiat toiminnassamme tulevaisuudessa.
Tietoisuuden lisääminen
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Kaikki killan jäsenet ovat yhteisesti vastuussa siitä, että kaikki tietävät millainen käytös
on sopivaa. Tietoisuuden lisäämiseen kuuluu esimerkin näyttäminen, huomauttaminen
ja puuttuminen. Tietoisuuden lisäämistä toteutetaan myös viestinnän keinoin esimerkiksi
osana viikkotiedotteita. Kilta tulee järjestämään myös tapakoulutuksia, joissa käsitellään
myös yhdenvertaista käyttäytymistä.
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3. TAPAHTUMAT JA SAUNAT
Yhdenvertainen kulttuuri näkyy eniten tapahtumissa ja saunoilla. Tavoitteenamme on
suosia sellaista tapahtumakulttuuria, jossa kaikkien on helppo osallistua tapahtumiin matalalla kynnyksellä ja jossa jokainen tuntisi viihtyvänsä. Jokaisen tulisi kokea tapahtumat
yhdenvertaisiksi: esimerkiksi ei ole pakko juoda alkoholijuomia, mutta juominen on sallittua. Kenenkään ei tulisi jättää osallistumatta tapahtumaan epämukavan olon vuoksi.
Muista oma esimerkillinen käytös.
Yhdenvertaisen tapahtuma- ja saunakulttuurin edistämiseksi jäsenistöltä toivotaan seuraavanlaisia toimenpiteitä:
Epämukavista tilanteista ilmoittaminen
Epäsopivasta toiminnasta ilmoittaminen on kannustettavaa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi nettisivujen tai yhdenvertaisuushenkilöiden kautta. Lisäksi tapahtumissa paikalla
oleville hallituslaisille voi ilmoittaa kokemastaan epäyhdenvertaisesta toiminnasta. Palautteen ja yhteydenottojen avulla pyritään parantamaan toimintaa.
Erilliset saunavorot poikkeuksetta
Jatkossa jokaisella saunalla on erikseen naisten-, miesten-, sekä sekavuoro. Tällä yritetään varmistaa, että jokainen voi tuntea olonsa mukavaksi saunassa ja kukaan ei jätä
saunomatta koska tuntisi olonsa epämukavaksi saunassa.
Riittävä pukeutuminen
Itsensä peittäminen vähintään pyyhkeellä on suotavaa yleisissä tiloissa. Saunassa, paljussa ja ulkona vilvoittelemassa (toisin sanoen sauna-aktiviteeteissa) saa olla valitsemassaan asussa, mutta esimerkiksi beer pongin pelaaminen ja ei-saunovien ihmisten
kanssa seurustelu tulee suorittaa vähintään pyyhe päällä. Myöskin tiskillä asioidessa tulee pitää vähintään pyyhettä. Muissa tapahtumissa, kuten esimerkiksi kesätapossa vaatteet tulee pitää päällä yleisissä tiloissa. Toisen valitsemaa saunavaatetusta ei tule myöskään kommentoida.
Toisten juomisen kommentointi
Toisten alkoholinkäyttö ei ole kenenkään muun asia. Jonkun päätöstä olla juomatta jossain tilanteessa ei tarvitse kommentoida, eikä myöskään tule kritisoida toisen juomista.
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Toisen painostus alkoholin käyttöön on sopimatonta. Tervettä järkeä voi kuitenkin käyttää ja heikommassa kunnossa olevasta kaverista tulee huolehtia.
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4. PUUTTUMINEN
Koneenrakentajakillassa on nollatoleranssi kaikkea epäyhdenvertaista käytöstä kohtaan. Koneenrakentajakillan jäseninä meillä kaikilla on velvollisuus puuttua Epäyhdenvertaiseen käytökseen kiltahuoneella ja killan tapahtumissa. Puuttumalla epäyhdenvertaiseen käytökseen näytämme esimerkkiä muille ja rohkaisemme muita samanlaiseen
toimintaan, jolloin ennen pitkää saamme epäyhdenvertaisen käytöksen kitkettyä Koneenrakentajakillan toiminnasta. Koneenrakentajakilta toivoo jäsenistöltään aktiivisuutta
ja halua puuttua kaikkeen kiltahuoneella ja killan tapahtumissa mahdollisesti tapahtuvaan epäyhdenvertaiseen käytökseen ja toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:
Nollatoleranssi
Minkäänlaista epäyhdenvertaista käytöstä ei hyväksytä. Sukupuoleen tai vähemmistöön
kohdistuvat, tai muuten syrjivät ja asiattomat vitsit eivät kuulu Koneenrakentajakillan tapahtumiin tai kulttuuriin.
Hiljaisen hyväksynnän on loputtava
Jos huomaat jonkin tilanteen aiheuttavan harmia jollekulle, puutu asiaan välittömästi.
Harmia aiheuttanut henkilö ei esimerkiksi välttämättä itse ymmärrä tehneensä, tai sanoneensa epäasiallisesti. Puutu muiden toimintaan aktiivisesti, jos huomaat epäasiallisia
puheita tai käytöstä.
Lue tilannetta
Välillä on hauskaa heittää vitsiä, mutta valikoi yleisösi tarkoin. Älä näytä huonoa esimerkkiä porukassa, jossa ei ehkä ymmärretä vitsiä. Puutu myös tilanteisiin, joissa puhuja ei
itse osaa lukea tilannetta tai yleisöä. Tämä sisältää stereotypioiden viljelemisen sekä
esimerkiksi muista ainejärjestöistä sopimattomien vitsien heittämisen.
Asioita, jotka eivät kuulu Koneenrakentajakillan toimintaan ja joihin tulee puuttua:
•

Kiusaaminen, halveksiminen, nimittely, tai muu vastaava toiminta

•

Porukasta ulkopuolelle jättäminen

•

Vitsit/puheet, joissa solvataan jotain yksittäistä henkilöä, ihmisryhmää tai esimerkiksi ainejärjestöä

•

Sopimaton pukeutuminen kiltahuoneella tai killan tapahtumissa
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•

Viinapiruilu, muiden painostaminen alkoholin käyttöön

Huomatessasi sopimatonta/häiritsevää käytöstä:
•

Jos uskallat, huomauta sopimattomasta käytöksestä välittömästi, myös harmittomalta tuntuvassa tilanteessa.

•

Jos et itse uskalla puuttua tilanteeseen, niin pyydä apua yhdenvertaisuusvastaavalta/-henkilöltä, tai killan hallitukseen kuuluvalta henkilöltä.
o

Jos yhdenvertaisuusvastaava/-henkilö, tai killan hallitukseen kuuluva
henkilö ei ole paikalla, tai et saa heihin yhteyttä, täytä killan nettisivuilta
löytyvä yhdenvertaisuuspalaute.

o

Vakavissa tilanteissa ota yhteyttä suoraan TREYn Häirintäyhdyshenkilöihin.
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