Vihapuheesta vapaan nuorisotilan
seurantalomake
Tämä lomake on tarkoitettu avuksi, kun pidätte huolta vihapuheettomuuden
toteutumisesta nuorisotilassanne. Täyttämällä lomakkeen näette, millainen
tilanne on, missä voi ja missä tarvitsee tehdä jotain tilanteen parantamiseksi.
Vihapuheesta vapaan tilan ei tarvitse olla joka suhteessa täydellinen, vaan
lomakkeen ja muiden materiaalien avulla saavutatte ja ylläpidätte riittävää
tasoa, jotta voitte sanoa nuorisotilan olevan vihapuheesta vapaa.
Säästäkää täytetty lomake ja arkistoikaa yhdessä aikaisempien lomakkeiden
kanssa. Näin saatte hyvän aineiston, jonka avulla seurata tilanteen
kehittymistä myös esimerkiksi henkilökunnan vaihtuessa.
……………………………………………………………………………
Edellisen kerran seurantalomake täytettiin ___ /___ / 20___
Nuorten kanssa on käsitelty asiaa viimeksi ___ /___ / 20___

(__ RASTITA OIKEA VAIHTOEHTO)
1. TIEDOSTA VIHAPUHE
Työntekijät ovat tietoisia siitä, että nuorisotila on vihapuheesta vapaa.
__ jokainen työntekijä tietää
__ melkein kaikki työntekijät tietävät
__ vain jotkut työntekijät tietävät
Nuoret ovat tietoisia siitä, että nuorisotila on vihapuheesta vapaa.
__ käytännössä jokainen nuori tietää
__ suurin osa nuorista tietää
__ vain jotkut nuoret tietävät
2. TUNNISTA VIHAPUHE
Työntekijät tietävät, mitä vihapuhe on.
__ jokainen työntekijä tietää
__ melkein kaikki työntekijät tietävät
__ vain jotkut työntekijät tietävät
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Nuoret tietävät, mitä vihapuhe on.
__ käytännössä jokainen nuori tietää
__ melkein kaikki nuoret tietävät
__ vain jotkut nuoret tietävät
3. PUUTU VIHAPUHEESEEN
Työntekijät tietävät yhdessä läpikäydyistä keinoista, joilla puuttua
vihapuheeseen ja käsitellä sitä.
__ jokainen työntekijä tietää
__ melkein kaikki työntekijät tietävät
__ vain jotkut työntekijät tietävät
Mikäli työntekijöiden tiedoissa on puutteita, mihin toimenpiteisiin päätätte
ryhtyä?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Nuoret tietävät, kuinka reagoida vihapuheeseen
__ käytännössä jokainen nuori tietää
__ suurin osa nuorista tietää
__ vain jotkut nuoret tietävät
Mikäli nuorten tiedoissa on puutteita, mihin toimenpiteisiin päätätte ryhtyä?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Nuorisotalolla on tallessa vihapuheesta vapaata nuorisotaloa koskevaa
tukimateriaalia.
__ Infolappu nuorille – vihapuheen määritelmät
__ Toimi näin! Vihapuheesta vapaan nuorisotalon 7 kohtaa
__ seurantalomakepohja
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4. TEE KYLTTI JA PALAUTELAATIKKO
Nuorisotilassa on esillä kyltti, joka kertoo vihapuheesta vapaasta
nuorisotilasta
__ kyllä
__ ei
Nuorisotilassa on esillä palautelaatikko, jonka kautta nuoret voivat kertoa
vihapuheesta tarvittaessa nimettömästi.
__ kyllä
__ ei
5. PÄIVITÄ SÄÄNNÖT JA OHJEET
Talon säännöissä kielletään vihapuhe tai linjataan vihapuheenvastaisesta
toiminnasta
__ järjestyssäännöissä
__ työntekijöiden ohjeistuksessa
__ toimintasuunnitelmassa
__ yhdenvertaisuussuunnitelmassa
__ erillisissä vihapuheenvastaisissa säännöissä
__ muualla, missä?
Sääntöä noudatetaan
_ aukottomasti
_ pienin poikkeuksin
_ kohtalaisesti
_ puutteellisesti
Jos vastasitte ”kohtalaisesti” tai ”puutteellisesti”, onko syy itse säännöissä vai
niiden noudattamisessa? Mihin toimenpiteisiin päätätte ryhtyä?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

6. SEURAA TILANNETTA
Vihapuheen esiintymistä varten täytetään tämä seurantalomake ja käydään
keskustelu
__ vuosittain
__ puolivuosittain
__ useammin / harvemmin, kuinka usein? __________________________
Vastuunjako vihapuheesta vapaan nuorisotalon suhteen:
Lomakkeen täyttäminen on ____________________________:n vastuulla.
Vihapuheesta vapaan nuorisotalon sääntöjen seuranta
____________________________:______________ n vastuulla
Vihapuhetilanteiden selvittämisessä ja ratkomisessa sovellettava
toimintamalli (jos on).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --Nuorisotilan nimi _________________________________________________
Lomakkeen täytti ______________________________ . Päiväys ___ / ___/ 20___
Lisää tietoa yhdenvertaisuudesta löytyy esimerkiksi näistä verkkolähteistä:
- Ei vihapuheelle -liikkeen internetsivut ja materiaalipankki sekä Kirjanmerkitkäsikirja vihapuheen torjumiseen
http://eivihapuheelle.fi/materiaalipankki
- Allianssin internetsivujen yhdenvertaisuussivut
http://www.alli.fi/kirjasto+ja+tietopalvelut/yhdenvertaisuus+tietoa+ja+materiaalia
- Normit nurin -hankkeen sivut
http://normit.fi
- SPR:n Ei rasismille -hankkeen sivut
http://eirasismille.fi
- Pelastakaa lapset ry:n R-sana – kirja rasismista ja sen tukimateriaali
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/rasisminvastainen-tyo/
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