Liittohallitus 8.2.2019
Keskustanuorten ohjesäännöt valtakunnallisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin
•

Keskustanuorten tapahtumissa noudatetaan lakia sekä järjestäjäpaikan ja liittotoimiston
ohjeistuksia.

•

Keskustanuorten tilaisuuksissa on mahdollisuus nauttia alkoholia kohtuullisesti omien
rajojensa mukaan. Edellytämme tapahtumiin osallistujilta sivistynyttä käyttäytymistä,
muiden osallistujien huomioimista sekä jokaisen henkilökohtaista koskemattomuutta.
Edellytämme samoin, että tapahtuman ohjelmasta ei jäädä pois alkoholin nauttimisesta
johtuvien seurauksien takia. Jokainen tapahtuman osallistuja on käyntikortti
Keskustanuorista ja järjestömme toimintatavoista.

•

Tapahtumien virallisen ohjelman aikana ei nautita alkoholia. Järjestämme tapahtumissa
iltaohjelmaa jokaiselle osallistujalle. Järjestetyssä iltaohjelmassa alkoholinkäyttö on
kielletty. Suomen lain mukaisesti alkoholinkäyttö alaikäisiltä on kielletty.

•

Keskustanuorten tapahtumat ovat savuttomia. Myös nuuskankäyttö tapahtumilla on
kielletty.

•

Jokaisen alaikäisen osallistujan tulee ilmoittaa myös huoltajan yhteystiedot
ilmoittautuessaan.

•

Keskustanuorten valtakunnallisissa tapahtumissa ja koulutuksissa tilaisuudesta
päävastuussa on kokonaisuuden osalta liittotoimisto. Jokaisessa keskustanuorten
tapahtumassa on häirintäyhdyshenkilö, joka esittäytyy ja jonka yhteystiedot ovat kaikkien
saatavilla tapahtuman aikana. Kaikista mahdollisista häiriö- tai häirintätapahtumista tulee
ilmoittaa häirintäyhdyshenkilöille tai tapahtuman järjestäjille välittömästi itse
tapahtumapaikalla.

•

Keskustanuorten työntekijöiltä sekä luottamushenkilöiltä edellytämme esimerkillistä
toimintaa tapahtumissamme kaikissa edellä mainituissa kohdissa.

•

Mahdollisissa ylilyönti- ja häiriötapauksissa järjestävällä taholla on oikeus poistaa henkilö
tilanteen vaatiessa tapahtumapaikalta. Päätöksen asiasta tekevät puheenjohtaja ja/tai
pääsihteeri.

•

Tapahtumissa noudatetaan Suomen lakia ja esille tulleista rikkomuksista ilmoitetaan
poliisille.

•

Keskustanuorten tapahtumissa sekä tilat että majoitus ovat esteettömiä.

Miten luon turvallisempaa tilaa?
- Ota toinen huomioon ja kunnioita toista sellaisena, kuin hän on.
- Ota vastuu omasta sekä muiden hyvinvoinnista, sekä kuulluksi tulemisesta. Tue tasaarvoista, yhdenvertaista ja avointa kulttuuria omalla toiminnallasi.
- Kommunikoi selkeästi, rakentavasti ja avoimesti. Toisen tuomitseminen, lyttääminen,
alistaminen, huomiotta jättäminen, kilpailu tai arvottaminen ei kuulu avoimeen ja
rakentavaan keskusteluun.
- Mieti myös millä perusteilla pidät/koet toiset vakuuttavimpina kuin toiset? Kohteletko
kaikkien ilmaisua tasavertaisesti? Kenen mielipiteet otetaan vakavasti, miksi?
- Mieti, millaisia oletuksia olet saattanut tehdä huomaamattasi? Mistä oletukset
kumpuavat?
Turvallisen tilan ohjeet:
- Älä tee oletuksia henkilöstä, hänen taustoistaan tai mielipiteistään ihonvärin, muiden
ulkoisten ominaisuuksien tai puheen perusteella. Älä oleta maantieteellisen alkuperän
pohjalta.
- Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalisuutta.
- Halventaminen tai nolaaminen ei kuulu turvallisempaan tilaan.
- Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa. Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta
riippumatta.
- Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistisia stereotypioita edes “vitsillä” tai
“ironisesti”
- Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Muista, että ne voivat olla toisille henkilökohtaisia.
- Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään sen perusteella noudattavatko heidän
ulosantinsa kielioppisääntöjä tai ovatko ne täydellisesti jäsenneltyjä.
- Työt ja tehtävät jaetaan tasapuolisesti kaikkien kesken, ei esimerkiksi sukupuolen
perusteella.
- Hyväksy erimielisyydet.

