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Kohtelethan minua hyvin! 

Rakas Taideyliopiston henkilökunta ja kanssaopiskelijat! Otathan nämä asiat huomioon toimiessasi yli-

opistoyhteisössä opiskelijoiden kanssa: 

 Ethän erottele ihmisiä sukupuolen perusteella. Pyrithän vaatimaan kaikilta yhtä paljon sukupuo-

lesta riippumatta. Ethän toistele paikkaansapitämättömiä lauseita sukupuolten erilaisuudesta eri 

asioissa. 

 Autathan minuakin saamaan samoja etuja ja lisäopetusta kuin opiskelijat, joiden kanssa viihdyt 

vapaa-ajalla, vaikka et pitäisi minua parhaana tai kivoimpana. 

 Ethän vihjaile kenellekään seksuaalisesti tai koskettele muita ilman lupaa. Olethan tietoinen siitä, 

että seksuaaliseen viittaava kieli ja käytös ovat aina myös vallankäytön muoto. 

 Tunnistathan, missä menevät läpänheiton rajat. Tunnistathan myös huumorin, joka on tullut 

tavaksi, mutta voi silti olla loukkaavaa. 

 Muistathan, että ihanteet ovat kulttuurisidonnaisia, eikä sinunkaan preferenssejäsi ohjaa vain 

puhdas maku. 

 Pidäthän huolta siitä, että opiskelijat voivat toimia tasa-arvoisina neuvottelijoina ja asian-

tuntijoina kaikissa edustuksellisissa yliopistoelimissä. Meidän mielipiteemme tulee painaa yhtä 

paljon kuin muidenkin edustajien. 

 Ethän tee julkisesti arvioita mielentilastani tai persoonallisuudestani, vaikka meillä olisi erimieli-

syyksiä. 

 Tuothan esiin, mikäli toimintaasi vaikuttavat hallinnon sisäiset tai Taideyliopiston toimijoiden 

väliset ristiriidat. 

 Kerääthän palautetta monin eri tavoin, ja myös nimettömänä, niin että hankalatkin asiat tulevat 

esiin ja niitä voidaan kehittää. 

 Kehitäthän omia pedagogisia taitojasi tarpeen mukaan. Omaathan jotain pedagogisia taitoja jo 

alkaessasi opettaa. Keskustelethan pedagogisista kysymyksistä muiden opettajien sekä opiskeli-

joiden kanssa. 

 Näethän erilaisuuden positiivisena, etkä siedä lainkaan syrjintää tai minkäänlaista rasismia. 

 Muistathan, että opiskelija ei ole pelkästään opiskelija vaan myös osa yhteiskuntaa, ja että hänel-

lä on erilaisia rooleja ja tavoitteita myös yliopiston ulkopuolella. 

 Autathan tekemään Taideyliopistosta paikan, jossa keskustellaan taiteen etiikasta. 

 Näethän minut taiteilijana, ja autat minua vahvistamaan ammatillista identiteettiäni. Ethän edel-

lytä minulta, että omaksun sinun taiteilijaidentiteettisi, vaan autat minua luomaan omani. 

 Huolehdithan omalta osaltasi siitä, että Taideyliopisto on paikka, jossa on helppo pyytää apua ja 

tukeutua muihin. 

 Huomaathan, että monet toivovat opintojen aikana löytävänsä myös ystäviä, kavereita ja kolle-

goita. Kunnioitathan näitä toiveita ja myös sitä, jos joku toinen ei näitä asioita etsikään. 


