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Miksi?
Yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma tukee hyvää hallintoa
sekä henkilöstön ja palveluiden kehittämistä.  Solidaarisuus ja
yhdenvertaisuus on myös kirjattu  Villa Elban strategiaan.

Suunnitteluprosessin kuvausTilanne nyt
Nuorisokeskus Villa Elban arvoihin kuuluvat ympäristön ja
elämän kunnioittaminen, solidaarisuus ja yhdenvertaisuus
sekä kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys.

Villa Elbassa solidaarisuus ja yhdenvertaisuus näkyy siten,
että  erilaiset tarpeet ja taustat otetaan huomioon ohjelmia
suunniteltaessa ja toteuttaessa. Muita heikommassa asemassa
oleville nuorille haetaan rahoituksia, ketään ei syrjitä ja  
 kaikista ohjelmista löytyy kieliversiot suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Lisäksi kummiluokat valitaan reilun pelin
säännöillä ja ryhmäkoot pyritään pitämään pieninä.

Nuorisokeskus Villa Elba on julistautunut syrjinnästä
vapaaksi alueeksi sekä tuonut esille yhdenvertaisuuden ja
solidaarisuuden tärkeyttä useiden eri kampanjoiden avulla. 

Henkilöstön kanssa pidetään sisäisiä koulutuksia ja
keskusteluja aiheesta tasaisin väliajoin ja osallistumme myös
Suomen nuorisokeskusverkoston ja Euroopan neuvoston 
 koulutuksiin. Keittiöhenkilökunta on tutustunut
erityisruokavalioihin ja opetellut tekemään eri kulttuurien
ruokia.  Koko henkilökunta on myös osallistunut
Rauhankasvatusinstituutin katsomusdialogikoulutukseen.
Koulutus auttoi hahmottamaan näkemysten muodostumista 
 ja antoi työkaluja toteuttamaan onnistunutta
katsomusdialogia, tunnekasvatusta sekä luovien metodien
taitoja.

Nuorisokeskus Villa Elballa ei ole aikaisemmin ollut omaa
yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelmaa vaan sen sijaan on
seurattu Kokkolan kaupungin tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

Alkusysäys oman suunnitelman tekemiseksi tuli SNK:n
pedagogisesta tiimistä. Tämän jälkeen asiaa on käsitelty Villa Elban
johtoryhmässä, pedagogisessa tiimissä sekä  useissa työpajoissa
koko henkilökunnan kanssa. Olemme käyneet läpi terminologiaa,
sekä syventäneet käsitystämme muun muassa siitä, mitä tasa-arvo,
yhdenvertaisuus ja solidaarisuus tarkoittavat. 

Osaamiskeskus Koordinaatin julkaisema  "Kaikki mukana? -
Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön" on ollut hyväksi
avuksi ja ahkerassa käytössä.

"Me halusimme Villa Elbassa käydä asian henkilökunnan
kanssa prosessimaisesti läpi, jotta asia sisäistettäisiin

eikä se jäisi pelkäksi paperiksi." 
- Heli Lehto, kehittämispäällikkö

 



Esteettömyys luonnossa

Vilba Elbaan on  rakennettu vapaaehtoisprojektin ja
hankerahoitusten avulla esteetön luontopolku. Myös alueella
sijaitseva lintulava on esteetön.  Uusia esteettömia reittejä
tehdään    saatavilla olevien rahoitusten avulla.

Esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja laatua sekä kertoo
ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon
ottamisesta. Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä heidän
toimintakykynsä perusteella vaan huomioi ihmisten
moninaisuuden. 

Syrjinnästä vapaa alue
Nuorisokeskus Villa Elba  on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi, koska syrjintään ja
yhdenvertaisuuteen pitää aina suhtautua vakavasti. Tämä on myös merkki nuorille,
työntekijöille, työnhakijoille, asiakkaille ja muille vieraille siitä, että Villa Elbaan ovat kaikki
tervetulleita sukupuolesta, uskonnosta tai vakaumuksesta, iästä, seksuaalisesta
suuntautumisesta, mielipiteestä, vammaisuudesta tai etnisestä taustasta riippumatta.

"Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän
vastustamista, siihen puuttumista ja kaikkien ihmisten

yhdenvertaisuuden tunnustamista."



Ei vihapuheelle

Villa Elbassa sanotaan ehdoton ei vihapuheelle. 

Me tahdomme olla luomassa sellaista yhteiskuntaa, jossa
kaikilla on oikeus ilmaista itseään ja lupa olla sellainen kuin
on ilman pelkoa uhkailun ja häirinnän kohteeksi
joutumisesta.

Vihapuheessa ei ole kyse pelkästä vihasta tai puheesta vaan
yhteiskunnan rakenteista ja ilmapiiristä. Vihapuhe on
ihmisoikeusloukkaus, joka saa voimansa yhteiskunnan
eriarvoisuudesta ja siitä kumpuavasta syrjinnästä.

Mitä kiusaaminen on? 
Miten kiusaamista ehkäistään?
Kiusaamiseen puuttuminen ja tilanteen seuraaminen
nuorisokeskuksessa 
Asioita, joita kannattaa huomioida, kun aloittaa
kiusaamistilanteen selvittelyn.

Villa Elbassa on käytössä Suomen nuorisokeskusten yhteinen
kiusaamisen vastainen ohjeistus. 

Tehokkainta kiusaamisen vastaista toimintaa on sen
ennaltaehkäiseminen. Kiusaamisen vastaisen työn
tavoitteena on lasten ja nuorten kaverisuhteiden ja ryhmässä
toimimisen taitojen tukeminen.  Tämän ohjeen tarkoitus on
vahvistaa kaikkien keskusten yhteistä linjaa kiusaamisen
ennaltaehkäisemisessä ja kiusaamistilanteisiin
puuttumisessa, mikäli niitä leirikouluissa tai leireillä
havaitaan. Yhtenäisen ohjeistuksen etu on, että
nuorisokeskusten henkilöstö voi tukeutua siihen ja linja
pysyy, vaikka henkilöstö vaihtuisi. 

Ohjeistuksessa annetaan vastauksia ja käsitellään mm.
seuraavaa:

Nollatoleranssi 
kiusaamiseen



Jos ja kun talon sisällä tulee esille yhdenvertaisuuteen liittyviä
haasteita, niihin puututaan välittömästi. Tilannekartoitusta
tehdään aina, kun esiin tulee tilanteita, jotka vaativat tarkastelua. 

Laaja saavutettavuus- ja esteettömyyskartoitus on tehty vuonna
2019  ja kartoituksessa tuli esiin  parannettavaa.  Rakennuksiin
liittyviä parannuksia tehdään järjestelmällisesti remonttien ja
uusien investointien yhteydessä.

Uusien työntekijöiden tutustuttaminen työpaikkamme arvoihin
on meille tärkeää, koska toimenpiteiden toteuttaminen on koko
henkilökunnan vastuulla. Koko henkilökunta käy vuosittain läpi 
 Nuorisokeskusten pedagogista työotetta  kuvaavan ja
selventävän  koulutusmateriaalin.

Yhdenvertaisuuden edistämisen  seuranta on johtoryhmän
vastuulla.  Toimenpiteiden vaikutukset  käydään osastoittain läpi  
vuosikertomusta tehdessä ja toimintaa analysoidessa. Samalla
arvioidaan onko tarvetta muutoksille,  uusille
kehittämiskohteille tai koulutuksille.

 

Tavoitteenamme on edistää  strategiaan kirjattuja
arvojamme:

Solidaarisuus ja yhdenvertaisuus
Ympäristön ja elämän kunnioittaminen

Kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys

Tavoitteemme on myös yhdessä  kehittää osaamistamme,
havaita ja puuttua syrjintään, käsitellä turvallisesti
nuorten kanssa valtarakenteita, normeja ja muita
sensitiivisiä tai vaikeita asioita sekä ehkäistä ja käsitellä
yksilöiden ja ryhmien välisiä konflikteja rakentavasti.
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Seuranta
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Kaikki erilaisia - Kaikki samanarvoisia


