
säännötCellarin

Jos nuorisotilojen sääntöjä rikotaan tai muuten käyttäydytään huonosti, seuraa
siitä sanktio: 

● Pienestä rikkeestä saa ”jäähyn”. Esim. joutuu 15 minuutiksi ulos. 

● Isommasta ja/tai toistuvista rikkeistä seuraa porttikielto tietyksi ajaksi.
 
● Nuorisotila voidaan sulkea aikaisemmin tilanteissa, jotka uhkaavat käyttäjien
turvallisuutta ja terveyttä.

● Päihteisiin, ja/tai väkivaltaan liittyvistä rikkeistä seuraa tapauksesta riippuen
ilmoitus vanhemmille ja/tai sosiaaliviranomaisille sekä poliisille.

Cellari on pääasiassa alle 18-vuotiaille. 

Jos tulet omalla ajoneuvolla Cellarille, se kuuluu
jättää niille tarkoitetulle paikalle jotta et tuki
toisten kulkureittiä.

Toisten omaisuuteen ei kosketa ilman lupaa!
Varastelu ja näpistely on kiellettyä. Myös kaikkea
nuorisotilojen irtaimistoa tulee käsitellä asiaan
kuuluvalla huolellisuudella ja varovaisuudella. Jos
jotain menee rikki, kerro asiasta välittömästi
ohjaajalle.

Nuorisotiloilla kohdellaan toisia hyvin, eli ei kiusata,
nimitellä, loukata tai satuteta. Jos havaitset
kiusaamista tai sinua kiusataan, ilmoita siitä
ohjaajalle. (tai lomakkeella, jonka löydät kunnan
kotisivuilta ja Cellarin Instagramin biosta)

Tiloissa kunnioitetaan turvallisen tilan periaatteita
(löytyvät tilojen seiniltä ja kunnan kotisivuilta).

Kengät jätetään eteiseen ja ulkovaatteet
säilytetään naulakossa. 

Nuorisotila ja sen lähiympäristö ovat päihteettömiä
alueita. Myös päihteiden hallussapito on kiellettyä.

Jokainen on vastuussa omista teoistaan ja
sanoistaan.



ÄLÄ OLETA, ÄLÄ YLEISTÄ 

Oletusten tekeminen on luonnollista, mutta on hyvä tiedostaa
omat ennakko-oletuksensa ja ennakkoluulonsa. On hyvä
myös tunnistaa oma, mahdollisesti etuoikeutettu asema
suhteessa toisiin. 

Älä määrittele kokemuksia toisen puolesta äläkä yleistä omaa
kokemustasi kaikkia koskevaksi. Älä tee oletuksia kenenkään
seksuaalisuudesta, sukupuolesta, etnisyydestä, uskonnosta ja
arvoista, terveydestä, ulkonäöstä tai toimintakyvystä, vaan
kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta. 

KUNNIOITA, KUUNTELE JA KANNUSTA
 
Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä ja
yksityisyyteensä, vaikka olisitkin siitä eri mieltä. Kukaan ei
saa kuitenkaan loukata mielipiteillään toisen oikeutta
turvallisempaan tilaan! Pyri olemaan avoinna uusille
näkökulmille. Olemalla avoin annat itsellesi myös
mahdollisuuden oppia ja kehittyä. 

Huomioi mahdollisesti saamasi palaute. Ota vastuuta myös
muiden kokemuksesta. Jokainen vaikuttaa omalta osaltaan
tunnelmaan. Kuuntele, anna tilaa. Tue ja kannusta,
mahdollista toisen osallistuminen ja kuulluksi tuleminen.
Säilytä luottamuksellisuus. Älä kerro eteenpäin sinulle
luottamuksella kerrottuja asioita. 

KUNNIOITA JA ANNA TILAA 

Tunnista omat rajasi – ja kunnioita toisen rajoja! Kunnioita
toisen henkilökohtaista fyysistä, psyykkistä ja emotionaalista
tilaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Älä
koske toista kysymättä lupaa. Pyydä tarvittaessa tilaa myös
itsellesi. 

PUUTU 

Puutu häirintään ja epäasialliseen kohteluun – älä jää
sivustakatsojaksi! Kaikenlainen häirintä on kiellettyä.
Häirintää voi olla rasistinen tai muu vihapuhe sekä
epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on
sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-
toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai
fyysistä koskemattomuutta. 

Häirintään puuttuminen ei saa olla vain kohteen vastuulla.
Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun
puuttuminen on jokaisen tehtävä. Jos koet epäsiallista
kohtelua tai häirintää ole yhteydessä Cellarin ohjaajaan. 

ON OK, ETTET TIEDÄ KAIKKEA 

Ota rennosti. Erehtyminen on sallittua, kysyminen on
sallittua. Ei ole tyhmiä kysymyksiä. Me kaikki saatamme
toimia ajattelemattomasti. Älä silti vähättele tahatontakaan
käytöstä, vaan pyydä anteeksi ja ota opiksi. Ota vastuu omasta
toiminnastasi. 

Jokainen on arvokas ja jokaisella on oikeus tulla
kohdatutksi yhdenvertaisesti

CELLARIN TURVALLISEMMAN
TILAN PERIAATTEET


