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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus Tanssiopisto Vinhassa

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista Tanssiopisto Vinhan

toiminnassa.

Tanssiopisto Vinhan toimintaan lasketaan kaikki tanssinopetustoimintaan liittyvä aina tanssinopetuksesta ja

aulassa odottamisesta esitysten katsojana olemiseen. Tietojen avulla kehitetään tasa-arvo- ja

yhdenvertaisuussuunnitelmaa, puututaan syrjintään sekä edistetään kaikkien hyvinvointia Tanssiopisto Vinhassa.

Kysely on luottamuksellinen.

Kyselyn täyttämiseen kuluu 5-15 minuuttia.

Kysely on auki 30.8. asti.

Taustatiedot

Suhde Tanssiopisto Vinhaan *  Työntekijä

 Oppilas

 Huoltaja

 En halua kertoa

Mahdollinen vähemmistötausta  Etninen tai kulttuurinen tausta

 Uskonto, vakaumus tai arvomaailma

 Kieli

 Vammaisuus

 Ikä

 Seksuaalinen suuntautuminen

 Sukupuoli/sukupuoli-identiteetti

 Sukupuolen ilmaisu

 Muu syy, mikä?

 En halua kertoa

Kysely

1. Ilmapiiri

Kuinka kuvailisit Tanssiopisto Vinhan ilmapiiriä?

2. Saavutettavuus ja esteettömyys

Saavutettavuudella tarkoitetaan kohteen tai palvelun helppoa käytettävyyttä kaikille ihmisille. Esteettömyydellä

tarkoitetaan rakennetun ympäristön esteettömyyttä, esimerkiksi hissien ja ramppien käytön mahdollisuutta.

Kuinka saavutettavuus ja esteettömyys toteutuvat

kokemuksesi mukaan Tanssiopisto Vinhan toiminnassa?



3. Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja

vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai

muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Onko Tanssiopisto Vinhan toiminnassa esiintynyt nimittelyä, ennakkoluuloja, stereotypioita ylläpitäviä mielipiteitä tai

eriarvoista kohtelua koskien jotain seuraavista: 

sukupuoli/sukupuoli-identiteetti

sukupuolen ilmaisu

ikä

kielivähemmistöt

etniset ryhmät tai kansallisuudet

vammaisuus

seksuaalinen suuntautuminen

uskonnot

muu henkilöön liittyvä syy

Koetko, että Tanssiopisto Vinhan toiminnassa on

esiintynyt nimittelyä, ennakkoluuloja, stereotypioita

ylläpitäviä mielipiteitä tai eriarvoista kohtelua? *

 Kyllä

 Ei

 En halua kertoa

Jos vastasit kyllä, onko asioihin puututtu? Kuvaile lisäksi

halutessasi vapaamuotoisesti tilannetta.

4. Syrjintähavainnot ja -kokemukset

Syrjintä tarkoittaa sitä, että henkilöä kohdellaan huonommin vertailukelposessa tilanteessa kuin toisia yhden tai

useamman henkilöön liittyvän syyn takia.

Oletko havainnut tai kokenut syrjintää Tanssiopisto

Vinhan toiminnassa? *

 Kyllä

 Ei

 En halua kertoa

Jos vastasit kyllä, onko asioihin puututtu? Kuvaile lisäksi

halutessasi syrjintätilannetta.

5. Seksuaalisen häirinnän havainnot ja kokemukset

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua

käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta

erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Oletko havainnut tai kokenut seksuaalista häirintää

Tanssiopisto Vinhan toiminnassa? *

 Kyllä

 Ei

 En halua kertoa

Jos vastasit kyllä, onko asioihin puututtu? Kuvaile lisäksi

halutessasi häirintätilannetta.

6. Yhdenvertaisuuden kehittämistarpeet

Mitä seuraavista osa-alueista tulisi mielestäsi kehittää

Tanssiopisto Vinhassa?

 Eri-ikäisten yhdenvertaisuus

 Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä

yhdenvertaisuus

 Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen

ilmaisuun liittyvä yhdenvertaisuus

 Etninen yhdenvertaisuus



 Kielellinen yhdenvertaisuus

 Henkilökohtaiseen elämänkatsomukseen liittyvä

yhdenvertaisuus

 Saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioon

ottaminen

Millä konkreettisilla toimilla tasa-arvoa ja

yhdenvertaisuutta tulisi edistää Tanssiopisto Vinhassa?

7. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kommentoi halutessasi vapaamuotoisesti Tanssiopisto

Vinhan Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

luonnosta.

Linkin takaa pääset tutustumaan luonnokseen: LUONNOS - Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

(https://www.vinha.net/tiedotteet/LUONNOS_Tasa-arvo-ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2020%E2%80

%932021.pdf)

Lähteet:

syrjintä.fi

tasa-arvo.fi

yhdenvertaisuus.fi

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille 2013

Halutessasi voit jättää tähän yhteystietosi:

Muita kommentteja:

Lähetä vastaukset


