
 

Esteettömyys ja saavutettavuus tapahtumissa 
Kansalaisareena suosittelee tapahtumien järjestämistä esteettömissä tiloissa. Toivomme, että tapahtuman järjestäjä 

huomioi mm. seuraavat asiat tilaa varatessaan: 

• Pääseekö rakennukseen ja tilaan hissillä / luiskan avulla? 

• Onko tilassa paikkoja myös pyörätuolille? 

• Onko rakennuksessa inva-wc? 

• Onko rakennuksessa sukupuolineutraali wc? 

• Onko rakennuksessa selkeät opasteet? 

• Onko tilassa mikrofoni? Ohjeistetaanko kaikki puhujat käyttämään mikrofonia? 

• Onko tilassa induktiosilmukka? 

• Ovatko puhujien esitykset saavutettavia aistivammaisille? 

Voit lukea lisää esteettömän tapahtuman järjestämisestä täältä: 

https://drive.google.com/file/d/1aPqZql0jaQx18MB39oXqyaI4Yx927QwW/view 

Kannustamme tapahtuman järjestäjää keskustelemaan tilan tarjoajan kanssa esteettömyydestä ja kysymään, miten 

esteettömyys on huomioitu heidän toiminnassaan. Ilmoitathan tästä myös meille, jotta voimme lisätä sopivat 

esteettömyysmerkinnät seminaarin tietoihin. 

Turvallisempi tila 
Kansalaisareenan toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Lyhykäisyydessään 

turvallisemman tilan periaatteet tarkoittavat sitä, että tapahtumat ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita 

rasismia, seksismiä, homo- ja transfobiaa tai vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä. 

• Pyrimme huomioimaan, että tila on mahdollisimman esteetön ja sukupuolineutraali. 

• Emme tee oletuksia muiden kokemuksista, ajatuksista tai identiteetistä, vaan olemme avoimia ja 

kuuntelemme. 

• Kunnioitamme muita ja annamme tilaa erilaisuudelle. Rasistinen, seksistinen tai muuten syrjivä kielenkäyttö 

ei kuulu tapahtumiimme – ei myöskään vitsien muodossa. 

• Emme häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. 

• Pyydämme kuvaamiseen lupaa ennakkoon. (Pääsääntöisesti Kansalaisareenan seminaarit striimataan, mistä 

on hyvä mainita puhujille jo kutsun yhteydessä.) 

• Puutumme havaitsemaamme häirintään tai syrjintään. Jos kaipaamme apua tai tukea, pyydämme sitä. 

Toimintaohjeet syrjintä- ja häirintätapauksissa  
Jos havaitset syrjintää tai häirintää Kansalaisareenan toiminnassa, toimi näin:  

• Osoita tukesi syrjitylle. Mene syrjinnän kohteen lähelle tai puhuttele häntä. Pyydä muita mukaan. Tärkeintä 

on osoittaa syrjinnän kohteelle, ettei hän ole yksin.  

• Kysy, tarvitseeko syrjintää kohdannut vielä apua, vaikka tilanne olisi jo ohitse. Varmista, että hän kokee 

olonsa tilanteessa turvalliseksi.   

• Kerro tapahtuneesta mahdollisimman pian, mieluiten jo tilaisuuden aikana Kansalaisareenan henkilökunnan 

jäsenelle, järjestyksenvalvojalle tai muulle tilaisuudesta vastaavalle henkilölle. Nämä varmistavat, että 

syrjintä tai häirintä tilanteessa loppuu ja vievät tarvittaessa asian eteenpäin. 

• Ole hyvä liittolainen. Kiinnitä huomiota syrjiviin rakenteisiin ja kielenkäyttöön. Puutu esimerkiksi tiettyyn 

ihmisryhmään kohdistuvaan vitsailuun, vaikka tätä ihmisryhmää edustava henkilö ei olisi itse paikalla.  

Jos koet, että sinuun itseesi on kohdistunut syrjintää tai häirintää Kansalaisareenan toiminnassa, kerro asiasta 

mahdollisimman pian Kansalaisareenan henkilökunnan jäsenelle, järjestyksenvalvojalle tai muulle tilaisuudesta 

vastaavalle henkilölle. 

https://drive.google.com/file/d/1aPqZql0jaQx18MB39oXqyaI4Yx927QwW/view

