Ehkä-tuotannon ja Nykytaidetila Kutomon
turvallisemman tilan ohjeistus ja
saavutettavuus
Ehkä-tuotannolla ja Nykytaidetila Kutomolla emme hyväksy rasisimia, transfobiaa, homofobiaa,
ableismia, misogyniaa tai mitään muuta syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä. Nämä periaatteet
pätevät Ehkä-tuotannon kanssa ja Nykytaidetila Kutomolla työskennellessä sekä kaikissa
tapahtumissamme. Osallistumalla tapahtumiimme sitoudumme kaikki kunnioittamaan toisiamme, ja
toistemme fyysisiä ja henkisiä rajoja.
Turvallisemman tilan luomiseksi noudatamme seuraavia periaatteita:
1. Älä koskaan oleta suostumusta. Kysy, kunnioita saamaasi vastausta ja pyydä anteeksi
tarvittaessa.
2. Älä koskaan oleta identiteettiä, seksuaalista suuntautumista, sukupuolta, pronomineja,
terveydentilaa, kyvykkyyttä, tai taustaa.
3. Kunnioita toisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia, ja henkilökohtaista tilaa.
4. Älä koske muita ihmisiä, palvelukoiria, liikkumisen apuvälineitä tai lääketieteellisiä
laitteita ilman lupaa. Vältä hajusteiden käyttöä.
5. Ole tietoinen omista ennakkoluuloistasi, etuoikeuksista, käytöksestä ja ottamastasi
tilasta. Anna muille tilaa liikkua, vetäytyä ja ottaa etäisyyttä.
6. Käyttäydy positiivisin aikein ja ota muut huomioon.
Jos jotain epäkunnioittavaa tai uhkaava tapahtuu, kerro siitä henkilökunnallemme. Jos jokin ei
tunnu hyvältä, kerro meille. Nykytaidetila Kutomolta voi poistua koska tahansa myös kesken
esitysten.
Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole helposti saavutettavissa liikuntarajoitteisille
ihmisille portaiden ja kynnysten vuoksi. Kutomon vessoihin ei pääse pyörätuolilla.
Jos mieleesi tulee mitä tahansa kysyttävää Ehkä-tuotannon ja Kutomon saavutettavuudesta tai
turvallisemman tilan ohjeista, älä arkaile ottaa asiaa esiin kanssamme. Meihin voi aina olla
yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net.

Safer space guidelines and accessibility at
Ehkä-production & Contemporary Art
Space Kutomo
At Ehkä-production and Contemporary art space Kutomo we don’t tolerate racism, transphobia,
homophobia, ableism, misogyny or any other oppressive behavior or language. These principles
apply when working with Ehkä-production or at Kutomo, and in our events. By entering our
premises and events we all agree to respect each other, and our physical, mental, and emotional
boundaries.
These are the principles we respect in creating a safer and better environment for all:
1. Never assume consent. Ask, respect the answer you receive, and apologise when
needed.
2. Never assume the identity, sexuality, gender, pronoun, health or sickness, ability, or
background of others.
3. Respect the opinions, beliefs, experiences, and personal space of each other.
4. Do not touch other people, service dogs, mobility aids, or medical devices without
consent. Avoid using perfume.
5. Be aware of your prejudices, privileges, behaviour, and the space you occupy. Give
others space to move, retreat, and take distance.
6. Act with positive intent and take care of each other.
If something disrespectful or threatening happens, please inform our staff. If something doesn’t feel
right, please tell us. At Kutomo you are free to leave the events at any time.
Unfortunately, the Kutomo premises aren’t accessible for disabled people due to stairs and
thresholds. The toilet facilities aren’t accessible in wheelchairs.
If you have any questions or concerns about the accessibility or safer space guidelines at Ehkäproduction and Kutomo, please don’t hesitate to ask us. You can always contact us via email at
info@ehka.net.

