
 

 

Naistenkartano ry  

Yleisöluennon puhujan muistilista  

 

Hyvä vieraileva asiantuntija,  

 

Kiitos, että olemme saaneet sinut mukaan puhujaksi tai työpajan vetäjäksi. 

Yleisöluentomme ovat olleet tosi suosittuja, ja olemme tavoittaneet niiden kautta 

monenlaisia ihmisiä.  

Olemme koonneet tueksesi muistilistan, jonka toivomme auttavan sinua 

puheenvuorosi/työpajasi suunnittelussa. Olethan meihin yhteydessä mikäli sinulla on 

kysyttävää muistilistasta!  

 

● Toivomme, että edistät luennollasi saavutettavuutta käyttämällä esim. 

Powerpointia tai jotain muuta visuaalista esitystapaa siten, että luentoasi on 

mahdollista seurata muutenkin kuin puhetta kuuntelemalla. Toivomme, että puhut 

mikrofoniin jotta myös induktiosilmukan varassa kuuntelevat henkilöt kuulisivat 

hyvin. Luennot järjestetään myös tiloissa, joissa ei aina välttämättä näy taakse tai 

kuulu hyvin.  

● Akateemiset/tieteelliset/ei-arkikieliset termit on hyvä avata yleisölle, sillä luennot 

ovat avoimia tilaisuuksia ja kaikilla ei välttämättä ole samaa tietotasoa. 

● Toivomme, että puhuessasi esim. parisuhteista tai muista ihmissuhteisiin 

liittyvistä aiheista, puhut sukupuolineutraalisti. Haluamme välttää kaikenlaisia 

oletuksia. Emme esimerkiksi oleta kaikkien olevan esimerkiksi heterosuhteissa, 

parisuhteessa, tai lapsen huoltajia.  

● Naistenkartanon toiminnan ytimessä on, että jokainen saa määritellä naiseutensa 

itse, emmekä määrittele sitä muiden puolesta. Luennot ovat avoimia myös 

muunsukupuolisille, ja heidät on myös hyvä ottaa puheen tasolla huomioon. 

Toivomme puhujilta sukupuolisensitiivisyyttä.  

● Toivomme, että käytät tieteellisiä ja/tai faktapohjaisia lähteitä luentosi pohjalla 

(mikäli se on sovellettavissa aiheeseesi).  

● Yleisön mahdollisuudelle keskustella on hyvä varata loppuun esimerkiksi 10–15 

minuuttia. Voit myös sisällyttää luentoosi pieniä harjoituksia yleisölle tehtäväksi. 

Muistathan ilmoittaa Naistenkartanon henkilökunnalle, jos luennollasi tarvitaan 



näihin esimerkiksi yleisölle muistiinpanovälineitä tai fläppitaulua, niin tuomme 

paikalle kaiken tarvittavan. 

● Toivomme, että et edistä luennolla kiistanalaisia tai vaihtoehtoisia hoitomuotoja 

tai hoitomuotoja vailla tieteellistä/tutkittua pohjaa.  

● Toivomme puhujiemme sitoutuvan moninaisuuden ja inklusiivisuuden 

edistämiseen. Ihmiset eivät eroa keskenään vain sukupuoleltaan, mutta myös 

esimerkiksi iältään ja sosioekonomiselta taustaltaan. Toivoisimme sinun välttävän 

myös puheen tasolla oletusta kaikkien vammattomuudesta ja 

sairaudettomuudesta (esim. kaikki eivät kävele jne).  

● Toivomme huomioitavan, että työmme on myös ennaltaehkäisevää päihdetyötä. 

Toivoisimme sinun välttävän alkoholi- ja/tai päihdemyönteisyyttä omassa 

puheessasi.  

● Toivomme ettet markkinoi suoraan omia palvelujasi luennoillamme. Voit mainita 

esim. oman nettisivusi, some-tilisi ja kertoa mainostamatta oman taustasi ja mitä 

teet.  

 

 


