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Yhdenvertaisuus Tampereen Rakentajakillassa 1 

Tampereen Rakentajakilta on syrjinnästä, häirinnästä, kiusaamisesta sekä muusta epäreilusta toiminnasta vapaa 2 
inklusiivinen yhdistys. Killan toimintaan ovat tervetulleita killan sääntöjen puitteissa kaikki ominaisuuksistaan, 3 
asemastaan tai taustastaan riippumatta. Jokaisella killan jäsenellä on vastuu toimia reilusti muita ihmisiä kohtaan, 4 
sillä yhdenvertainen ja osallistava toiminta on kaikkien etu. 5 

Tämän dokumentin on laatinut killan yhdenvertaisuustyöryhmä, ja sen on hyväksynyt killan yleiskokous syksyllä 6 
2021. Tässä päivittyvässä dokumentissa esitellään yhdenvertaisuustavoitteet sekä keinoja tavoitteisiin 7 
pääsemiseksi. Lisäksi killan toimintaa ohjaa Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) yhdenvertaisuussuunnitelma, jota 8 
tämä dokumentti tarkentaa. 9 

Tavoitteet 10 

Reilu ja yhdenvertainen kilta on hyvin keskeisessä roolissa siinä, minkälainen kokemus opiskeluajoista jää ja 11 
minkälaisiksi tekniikan alan ammattilaisiksi kasvamme. Tampereen Rakentajakillan yhdenvertaisuussuunnitelman 12 
tavoitteet ovat: 13 

• jokainen kiltalainen tuntee olonsa hyväksytyksi killan jäsenenä ja on jäsenyydestään ylpeä 14 

• killassa ei kiusata, syrjitä, häiritä tai muuten kohdella ketään epäreilusti 15 

• killan toiminta on näkyvästi yhdenvertaista ja reilua 16 

• killan toiminta on esteetöntä ja saavutettavaa 17 

• yhdenvertaisuusasioihin kiinnitetään killassa huomiota ja niiden kehitys varmistetaan 18 

• killalla on merkittävä kasvatuksellinen rooli yhdenvertaisuusasioissa 19 

• kilta on edelläkävijä yhdenvertaisuuden huomioinnissa 20 

• jokainen killan jäsen on tervetullut toimintaan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, vuosikurssiin, 21 

pääaineeseen sekä järjestötaustaan katsomatta. 22 

Keinot 23 

Killan toiminta voi olla reilua vain, jos jokainen jäsen toimii reilusti. Jokaisen oma käytös on reilua, kun toimii 24 
näiden periaatteiden mukaisesti: 25 

• ole avoin uudelle - anna muille mahdollisuus olla oma itsensä 26 

• kunnioita itseäsi ja muita - huomioi henkilökohtaiset rajat ja mielipiteet 27 

• kysy, kun et tiedä - henkilöstä voi päätellä kysymättä vain vähän, älä oleta 28 

• osallista ja osallistu - tarjoa muille mahdollisuutta osallistua ja osallistu itse, jos haluat 29 

• puutu epäkohtiin - ylilyöntien sattuessa pyri keskeyttämään ne ja kerro asiasta eteenpäin oikealle 30 

henkilölle 31 

• rentoudu ja hengitä - erehtyminen on sallittua 32 

• pyydä anteeksi - pyydä tarvittaessa anteeksi ja opi virheistäsi 33 

Kaikkeen killan toimintaan voi osallistua alkoholittomana menettämättä toiminnan ydinideaa. Alkoholiton 34 
vaihtoehto on houkutteleva. 35 

Killan yhdenvertaisuuden toteutumista mitataan vuosittain teetettävällä yhdenvertaisuuskyselyllä. 36 

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa käytetään toiminnan suunnittelun ja toteutuksen apuna. 37 
Yhdenvertaisuustoimikunta tarkastelee päivittämistarpeen vuosittain ja tuo päivitysehdotuksen yleiskokoukselle 38 
päätettäväksi.  39 
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Terminologiaa 40 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan kaikkien ihmisten samanarvoisuutta riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä 41 
tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, 42 
terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuus 43 
taataan perustuslaissa ja sitä täsmentävät yhdenvertaisuuslaki, sekä monet muut lait. 44 

Tasa-arvolla viitataan suomen kielessä ja laissa sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tämänkin ajatuksen perusta 45 
on perustuslaissa, ja sitä täsmentää laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 46 

Inklusiivisuus tarkoittaa sitä, että jokainen toimintaan osallistuva kokee olevansa tervetullut omana 47 
ainutlaatuisena itsenään. Inklusiivinen yhdistys ei pelkästään suvaitse erilaisuutta, vaan on aktiivinen toimija 48 
mukaan ottamisessa. 49 

Esteettömyys tarkoittaa perinteisesti kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista fyysisessä ympäristössä. 50 
Esteettömät tapahtumat mahdollistavat kaikkien osallistumisen fyysisistä rajoitteista riippumatta. 51 

Saavutettavuus tarkoittaa kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista ”aineettomassa” ympäristössä kuten 52 
viestinnässä sekä verkkosivuilla. 53 

https://yhdenvertaisuus.fi/lainsaadanto

