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1. Johdanto

1.1 Yhdenvertaisuus ja syrjintä

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta
heidän sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, iästään, kehonkoostaan, etnisestä tai 
kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, yhteiskuntaluokastaan, kielestään, uskonnostaan ja 
vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta 
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Syrjintää on eriarvoinen kohtelu henkilöön liittyvän syyn perusteella, yhteisön ulkopuolelle 
sulkeminen ja rakenteellinen syrjintä. Syrjintää on myös esimerkiksi nöyryyttävät käskyt, sanallinen
tai fyysinen uhkailu, seksuaalisävytteiset vihjaukset ja härskit puheet. Syrjintää ja epäasiallista 
kohtelua eivät puolestaan ole yhdistystoimintaa ja sen työnjakoa koskevat asialliset 
yhdenvertaisuusperiaatta kunnioittavat päätökset ja ohjeet sekä yhdistyksen ja yhteisön ongelmien 
yhteinen käsittely, vaikka ne herättäisivätkin epävarmuutta, ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita.

1.2. Suunnitteluprosessin kuvaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Paavo Vuoristo aloitti suunnitelman työstämisen vuoden 2022 
marraskuun lopussa hallituksen kokouksen päätettyä asiasta. Yhdistyksen nykytilaa arvioitiin 
hallituksen entisten ja nykyisten jäsenten sekä muutaman yhdistyksen aktiivisen jäsenen toimesta. 
Kattavaa kyselyä ei yhdistyksen jäsenille suoritettu, sillä yhdistyksen aktiivitoiminta on ollut 
hallituskeskeistä ja toiminta ei ole välittynyt jäsenistölle. Yhdistyksen toiminta-alue on suuri Turun 
elävän musiikin kentällä, joten kattavaa kyselyä toiminnasta ja tapahtumista ei ollut käytettävissä 
olevien resurssien puitteissa mahdollista suorittaa.

Suunnitelman hahmotelmaa käsiteltiin yhdistyksen hallituksen kokouksessa vuoden 2022 
joulukuussa, jossa asetettiin toiminnalle tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. 
Tammikuussa 2023 yhdenvertaisuuskouluttaja Javiera Marchant Aedo kävi läpi suunnitelman ja 
siihen tehtiin tarvittavat täydennykset.

1.3. Toteutumisen seuranta

Yhdistyksen hallitus seuraa suunnitelman toteutumista toiminnassa ja tekee tarvittavia 
toimenpiteitä. Jäsenkysely yhdistyksen toiminnasta suoritetaan vuoden 2023 lopussa.

1.4. Suunnitelman päivitys

Yhdistyksen hallitus käsittelee suunnitelman päivittämistä tai täydentämistä aina tilanteen sitä 
edellyttäessä, kuitenkin viimeistään vuoden 2024 alussa hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

2. Yhdistyksen toiminta yleisesti

2.1. Tavoite



Kaikkien on mahdollista osallistua yhdistyksen toimintaan yhdenvertaisesti. Tavoitteena on 
mahdollistaa, että elävän musiikin parissa toimiminen ja sen kokonaisvaltainen sosiaalinen 
ulottuvuus toteutuisi yhdenvertaisesti. Turun elävän musiikin yhdistys Telmu ry sitoutuu 
toiminnassaan edistämään yhdenvertaisuutta ja noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita 
(liitteenä).

Toiminnassa kukaan ei joudu syrjinnän, häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi. 
Yhdistyksessä toimitaan ennaltaehkäisevästi sekä tiedostetaan ja tunnistetaan kiusaamisen, 
epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän käsitteet sekä niiden ilmenemismuodot. 
Häirintätilanteisiin puututaan välittömästi ja niissä toimitaan yhdenvertaisuussuunnitelman ohjeiden
mukaisesti.

2.2. Nykytila vuonna 2022

Sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy 
yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen toiminta on pääasiassa tapahtumatuotantoa ja toimintaan on 
hakeutunut enimmäkseen muusikoita ja musiikkialalla toimivia ja työskenteleviä henkilöitä. Elävän 
musiikin alan ammattimaistuminen on kasvattanut osaamisen vaatimuksia, mikä on kaventanut ja 
rajannut sitä, ketkä voivat osallistua yhdistyksen toimintaan. Hallitukseen on valittu kaikki 
halukkaat ja yhdistyksen toiminta on ollut hallituksen käsissä. Hallitustoimijoiden aktiivisuus on 
vaihdellut, ja toisaalta hallituksen toimintamalli ei ole aina mahdollistanut kaikkien hallituksen 
jäsenten osallistumista.

Yhdistyksen tiedotus tapahtuu pääasiassa sosiaalisen median kanavissa yhdistyksen Facebook- ja 
Instagram-sivuilla. Verkkosivuilla tiedotus toteutuu heikosti. Tiedotukseen ei ole nimetty 
vastuuhenkilöä.

2.3. Toimenpiteet

Yhdistyksen toiminnassa otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet. Yhdistyksen 
hallitukselle ja jäsenistölle sekä muille elävän musiikin parissa toimiville tahoille järjestetään 
koulutusta turvallisemman tilan periaatteista ja syrjinnästä. Yhteisistä toimintatavoista tiedotetaan 
kaikille yhdistyksen jäsenille sekä toimintaan ja tapahtumiin osallistuville henkilöille. Yhdistyksen 
hallitus kokoaa häirintä- ja syrjintätapauksien kiireellistä käsittelyä hoitavan 
yhdenvertaisuustyöryhmän.

Yhdenvertaisuussuunnitelma ja turvallisemman tilan periaatteet ovat kaikkien saatavilla 
yhdistyksen verkkosivuilla. Lisätään yhdistyksen ja sen hallituksen toiminnan avoimuutta ja 
saavutettavuutta julkaisemalla kokouksien pöytäkirjat yhdistyksen verkkosivuilla.

Kiinnitetään huomiota toiminnan sosiaaliseen ja fyysiseen esteettömyyteen sekä korostetaan 
erilaisten osaamisten ja taitojen merkitystä yhdistyksen viestinnässä. Luodaan toimia ja erilaisia 
tapoja osallistua toimintaan.

Sisäisen viestinnän kehittämistoimet:

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätetään tapa toimittaa hallituksen kokouksien kutsut, 
esityslistat ja pöytäkirjat. Hallituksen keskustelulle ja esityksien valmistelulle päätetään kaikkien 
hallituksen jäsenten saavutettavissa oleva alusta ja tapa.



Ulkoisen viestinnän kehittämistoimet:

Viestinnässä pyritään tekemään saavutettavasti selkokielisenä ja yhdenmukaisena. Välitetään 
myönteistä viestiä järjestön yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä. Graafinen ulkoasu on 
yhtenäinen, selkeä ja kuvatiedostot ovat saatavilla myös tekstimuotoisena ja sosiaalisessa mediassa 
vaihtoehtoisena kuvauksena. Yhteydenottomahdollisuus sähköpostitse (telmuturku@gmail.com) ja 
tieto ketkä sähköpostia lukevat.

2.4. Toimintatapa häirintä- ja syrjintätilanteissa

Syrjintään ja häirintään puututaan aina kaikissa tilanteissa myös ennaltaehkäisevästi. Kaikki 
ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä otetaan aina vakavasti. Tilanteet pyritään ratkaisemaan 
välittömästi osapuolten kesken ja kannustetaan myös puuttumaan toista loukkaaviin tilanteisiin 
häirintää tai syrjintää kohdanneen toiveita kunnioittaen.

Jos asiaa ei voi ottaa esille, tilanne ei ratkea tai vaatii lisää käsittelyä, tulee syrjintää tai häirintää 
kokeneen tai todistaneen henkilön ilmoittaa asiasta ensisijaisesti yhdistyksen 
häirintäyhdyshenkilölle esimerkiksi sähköpostitse (telmuhairintayhdyshenkilo@gmail.com).

Yhdistyksen häirintäyhdyshenkilö keskustelee syrjinnän tai häirinnän kohteeksi joutuneen ja 
syrjintään tai häirintään syyllistyneen kanssa ja tarvittaessa asia voidaan viedä yhdistyksen 
yhdenvertaisuustyöryhmän tai hallituksen käsiteltäväksi häirintää tai syrjintää kokeneen toiveita 
kunnioittaen. 

Häirintä- ja syrjintätapauksista suoritetaan jälkiarviointi ja niistä tiedotetaan tarvittaessa jäsenistölle 
ja muille toimintaan osallistuville häirintää tai syrjintää kokeneen toiveita ja yksityisyyttä 
kunnioittaen.

3. Yhdistyksen kokoukset

3.1. Tavoite

Yhdistyksen jäsenet pystyvät osallistumaan kokouksiin yhdenvertaisesti. Kokoukseen osallistuvilla 
on oikeus yhdenvertaisuusperiaatetta kunnioittaviin mielipiteisiin. Kokouksissa noudatetaan 
turvallisemman tilan periaatteita.

3.2. Nykytila vuonna 2022

Yhdistyksen sääntömääräisten kokouksien kokouspaikkana on toiminut kahvila ja 
anniskeluravintola. Yhdistyksen hallituksen kokouksia on pidetty sovitusti etänä Facebook 
Messengerin välityksellä ja anniskeluravintoissa. Hallituksen kokoukset on pidetty puheenjohtajan 
johdolla vapaamuotoisina keskustelutilaisuuksina.

3.3. Toimenpiteet

Kokouksissa otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet, jotka käydään läpi kokouksen alussa
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tarvittavine täydennyksineen ja muutoksineen. Kokouksen alussa päätetään yhteinen toimintatapa 
mikäli häirintää tai syrjintää ilmenee. Yhdistyksen hallituksen kokouskäytännöistä päätetään 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen.

Yhdistyksen kokouksen kokouspaikaksi valitaan ensisijaisesti tila, joka mahdollistaa 
liikuntarajoitteisilla esteettömän pääsyn kokoukseen. Kokouspaikan valinnassa huomioidaan myös 
ääniympäristö, joka ei saa olla liian hälyisä tai muuten häiriöksi keskustelulle. Tilassa ei saa olla 
ostopakkoa ja siellä tulisi olla inva-wc:n lisäksi myös sukupuolittamattomat wc-tilat.

3.4. Toimintatapa häirintä- ja syrjintätilanteissa

Mikäli häirintää tai syrjintää ilmenee kokouksessa, toimitaan kokouksen alussa määritellyn 
toimintatavan mukaisesti. Kokouksen osallistujia kannustetaan puuttumaan toista loukkaaviin 
tilanteisiin häirintää tai syrjintää kohdanneen toiveita kunnioittaen.

Mikäli mahdollinen häirintä- tai syrjintätilanne aiheuttaa turvattomuutta, ei ratkea ja vaatii lisää 
käsittelyä tai sen käsitteleminen ei onnistu kokouksessa, voidaan esittää kokouksen keskeyttämistä 
asian selvittämisen ajaksi. Kokouksen puheenjohtaja tekee päätöksen kokouksen keskeyttämisestä 
tai asian käsittelyn jatkamisesta kokouksen jälkeen tarvittavin toimenpiten häirintää tai syrjintää 
kohdanneen toiveita kunnioittaen. 

Jos asiaa ei voi ottaa kokouksessa esille, tulee syrjintää tai häirintää kokeneen tai todistaneen 
henkilön ilmoittaa asiasta yhdistyksen häirintäyhdyshenkilölle esimerkiksi sähköpostitse 
(telmuharintayhdyshenkilö@gmail.com).

4. Tapahtumat

4.1. Tavoite

Kaikkien on mahdollista osallistua yhdistyksen tapahtumiin yhdenvertaisesti.

4.2. Nykytila vuonna 2022

Tapahtumia on järjestetty pääasiassa 18 vuoden ikää edellyttävissä anniskeluravintoloissa. 
Suurinosa tapahtumista on ollut pääsymaksuttomia. Osa tapahtumapaikoista on ollut esteellisiä tai 
esteetön pääsy on vaatinut erillisiä toimenpiteitä.

4.3. Toimenpiteet

Tapahtumapaikkojen valinnassa kiinnitetään huomiota yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Tapahtumissa
otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet ja niissä toimii tilaisuuden sitä edellyttäessä 
riittävä määrä häirintäyhdyshenkilöitä. Tapahtumien esiintyjien valinnassa noudatetaan 
yhdenvertaisuusperiaatetta, positiivista erityiskohtelua ja tunnistetaan sosiaalisten suhteiden 
vaikutus osana valintaprosessia. Tiedottaminen laaditaan yhdenmukaiseksi ja helposti 
saavutettavaksi.

Tapahtuman esiintyjät, henkilökunta ja järjestäjät sitoutuvat noudattamaan turvallisemman tilan 
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periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteiden hyväksyminen on edellytys sisäänpääsyyn.

4.4. Tapahtumapaikat

Tapahtumia järjestettäessä pyritään käyttämään ensisijaisesti ostopakottomia tiloja, jotka 
mahdollistavat liikuntarajoitteisilla esteettömän pääsyn, ikärajattomuuden, pääsymaksuttomuuden ja
joissa on inva-wc:n lisäksi myös sukupuolittamattomat wc-tilat.

Vammaisen henkilön avustajalla on aina vapaa ja maksuton pääsy tapahtumiin. Esteettömyystiedot 
ovat selkeästi saatavilla tapahtuman markkinoinnissa.

4.5. Tiedottaminen

Tiedotuksessa ja tapahtumien markkinoinnissa pyritään ilmaisun selkeyteen ja yhdenmukaisuuteen. 
Välitetään myönteistä viestiä järjestön yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä. Ei oleteta, että 
tapahtumapaikka on kaikkien tietämä ja tuntema, vaan paikasta pyritään kertomaan 
mahdollisimman tarkasti. Tiedottamisen ja markkinoinnin graafinen ulkoasu on yhtenäinen ja 
selkeä. Kuvatiedostot ovat saatavilla myös tekstimuotoisena ja sosiaalisessa mediassa 
vaihtoehtoisena kuvauksena. 

Tapahtuman kuvauksessa tulee olla selkeästi ilmaistu seuraavat asiat:

- Tapahtuman nimi
- Tapahtuman pvmäärä
- Tapahtuman alkamis- ja loppumisaika
- Tapahtumapaikka ja osoite
- Ikärajoitteet ja tiedot mahdollisesta pääsymaksusta
- Esteettömyystiedot
- Turvallisemman tilan periaatteet 
- Sisäänpääsyn edellytys on turvallisemman tilan periaatteiden hyväksyminen
- Tiedot häirintäyhdyshenkilöstä yhteystietoineen 
- Yhteydenottomahdollisuus sähköpostitse (telmuturku@gmail.com) ja tieto ketkä sähköpostia 
lukevat.

4.6. Turvallisemman tilan periaatteet (liite 1.)

Tapahtumien turvallisemman tilan periaatteet ja toimintatavat häirintä- ja syrjintätapauksissa 
käydään läpi tapahtuman järjestämiseen osallistuvien kesken. Tapahtumiin valitaan tapahtuman 
laajuuden edellyttämä määrä häirintäyhdyshenkilöitä. Tapahtumapaikan henkilökunta perehdytetään
turvallisemman tilan periaatteisiin ja toimintatapoihin.

Turvallisemman tilan periaatteista, häirintäyhdyshenkilöistä ja toimintatavoista häirintää tai 
syrjinnästä kohdatessa kerrotaan tapahtuman aikana yleisölle ja esiintyjille. Ohjeiden tulee olla 
saatavana tekstimuotoisena koko tapahtuman ajan.

4.7. Toimintatapa häirintä- ja syrjintätilanteissa

Jos yhdistyksen tapahtumaan osallistuva henkilö joutuu syrjinnän tai häirinnän kohteeksi, 
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ensimmäinen vaihtoehto on kannustaa ottamaan yhteys häirintäyhdyshenkilöön. Kannustetaan myös
puuttumaan toista loukkaaviin tilanteisiin häirintää tai syrjintää kohdanneen toiveita kunnioittaen.  

Häirintäyhdyshenkilö keskustelee syrjinnän tai häirinnän kohteeksi joutuneen ja syrjintään tai 
häirintään syyllistyneen kanssa ja tarvittaessa syrjintään tai häirintään syyllistynyt voidaan poistaa 
tapahtumasta. Häirintäyhdyshenkilö ei tee jatkotoimenpiteitä ilman avun pyytäjän suostumusta.

Jos asiaa ei voi ottaa esille tapahtuman aikana, tulee syrjintää tai häirintää kokeneen henkilön 
ilmoittaa asiasta tapahtumassa ja sen markkinoinnissa nimetylle yhdistyksen 
häirintäyhdyshenkilölle esimerkiksi sähköpostitse (telmuhairintayhdyshenkilo@gmail.com).

5. Yhdistyksen häirintäyhdyshenkilö

5.1. Tavoite

Yhdistyksessä toimii vastuutehtävään nimetty yksi tai useampi häirintäyhdyshenkilö vuonna 2023. 
Tapahtumissa on tilaisuuden edellyttämä määrä häirintäyhdyshenkilöitä.

5.2. Nykytila vuonna 2022

Yhdistyksen toiminnassa ja tapahtumissa ei ole häirintäyhdyshenkilöä.

5.3. Toimenpiteet

Yhdistys järjestää häirintäyhdyshenkilökoulutuksen vuoden 2023 huhtikuussa. Koulutukseen 
osallistuvat yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä aktiivisesti toiminnassa mukana olevat henkilöt. 
Koulutus on avoin myös muille elävän musiikin parissa toimiville. Häirintäyhdyshenkilö valitaan 
yhdistyksen syyskokouksessa aina vuodeksi kerrallaan.

5.4. Tehtävä

Häirintäyhdyshenkilö toimii tukihenkilönä, jonka puoleen voi kääntyä, mikäli kokee tulleensa 
häirityksi. Häirintäyhdyshenkilö tukee ja neuvoo häirintätilanteiden selvittelyssä sekä toimii 
yhdistyksen tapahtumien tuottajien rinnalla vastaten tapahtumien häirintäyhdyshenkilöiden 
nimeämisestä sekä heidän ja tapahtumapaikan henkilökunnan perehdyttämisestä.

Yhdistyksen nimeämä häirintäyhdyshenkilö järjestää tapahtumien jälkeen purkutilaisuuden 
tapahtumassa toimineille häirintäyhdyshenkilöille, raportoi hallitukselle mahdollisista häirintä- tai 
syrjintätapauksista ja huolehtii mahdollisista jatkokäsittelyä vaativista tapauksista häirintää tai 
syrjintää kohdanneen toiveita kunnioittaen.



Liite 1. Turvallisemman tilan periaatteet

Suhtaudutaan kaikkiin arvostavasti ja annetaan rauha nauttia elävästä musiikista kunnioittamalla 
toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa.

Älä häiritse sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Jokainen määrittelee rajansa itse. Pyydä tilaa 
myös itsellesi tarvittaessa. Pitäydy stereotypioiden ylläpitämisestä; pyri olemaan tietoinen 
oletuksista.

Ota vastuuta turvallisemmasta tilasta yhdessä muiden kanssa. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut 
tahallisesti tai tahattomasti muita. Jos huomaat, että joku loukkaa toista, puutu tilanteeseen tai pyydä
apua tapahtuman häirintäyhdyshenkilöltä. Häirintään syyllistynyt henkilö voidaan poistaa 
tapahtumasta.

Jos asiaa ei voi ottaa esille tapahtuman aikana, voit olla yhteydessä yhdistyksen vastaavaan 
häirintäyhdyshenkilöön sähköpostitse telmuhairintayhdyshenkil  o  @  gmail  .com  .

Häirintäyhdyshenkilön tunnistat käsivarren punaisesta nauhasta.

Turvallisemman tilan periaatteiden hyväksyminen on edellytys sisäänpääsyyn.

Erityisesti kokouksia koskevat:

Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden 
mielipiteitä ja anna puheenvuoro. 

Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja toisia ihmisiä kohtaan.

Älä yleistä omaa kokemustasi muita koskevaksi. Muiden kokemusta ei ole sopivaa määritellä 
heidän puolestaan. 

Puhu tavoilla, jotka kaikki voivat ymmärtää. Ei oleteta kaikkien tuntevan, tietävän ja osaavan 
samoja asioita.

Kuunnellaan toisiamme ja ollaan eri mieltä rakentavasti.
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Liite 2. Toiminta häirintä- ja syrjintätilanteessa (liitettäväksi 
verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan)


