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1. Dragonborn Inc toiminta ja arvot
Dragonborn Inc tarjoaa suomalaisen harrasteyhteisön täysi-ikäisille pelaajille The Elder Scrolls
Online -pelissä. Yhteisön tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus pelata omien
mieltymysten mukaan, eikä mitään pakollista toimintaa ole. Yhteisössä järjestetään useita
aktiviteetteja, joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua. Uusia, sekä vanhoja pelaajia opastetaan
koko yhteisön voimin “autetaan toisiamme” -periaatteella.
Yhteisön arvot ovat kunnioitus muita kohtaan, turvallisuus, toiminnan avoimuus,
yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus.
Yhteisö ylläpitää sääntöjä, jotka koskevat kaikkia yhteisön jäseniä.

2. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Yhteisö pyrkii pitämään hyvän ilmapiirin, jossa on turvallista olla, riippumatta pelitaidoista,
sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä,
uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta
suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma
Suunnitelmaan laaditaan kysely maaliskuun alussa 2021. Kyselyn pohjalta laaditaan
tarvittaessa suunnitelma epäkohtien korjaamiseksi. Kysely tulee olemaan samantyylinen kuin
SEUL:in yhdenvertaisuustyöryhmän luoma kysely.
Nykyinen suunnitelma on jatkaa samalla tavalla kuin tähänkin mennessä, jollei kyselystä saada
uusia tuloksia. Epäkohtiin puututaan aktiivisesti aina kun ne tuodaan johdolle esiin.
Lopullinen suunnitelma käydään läpi johdon kuukausikokouksessa ja hyväksytään käyttöön.
Suunnitelma julkaistaan yhteisön kotisivuilla, Discordissa sekä muissa sosiaalisissa medioissa
(Facebook, Twitter).
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4. Suunnitelma yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
toteuttamiseksi
Tehdään kysely maaliskuussa 2021. Suunnitelma tehdään huhtikuussa 2021. Tulkitaan
kriittisesti kyselyn vastaukset ja arvioidaan potentiaaliset toimenpiteet. Tarpeen vaatiessa
tehdään tarkempi monivaiheinen suunnitelma ja päätetään taho joka toteuttaa vaaditut
toimenpiteet sekä aikaväli jolla toimenpiteet tulee tehdä. Päätetyn arviointiaikavälin päätyttyä
tarkastetaan, onko lopputilanne parempi kuin alkutilanne.
Tavoitteena on puuttua epäkohtiin, joista ei välttämättä olla tietoisia ja luoda suunnitelma sekä
ohjeistus yhteisölle siitä, mitä tulee tehdä, kun näkee häiriökäyttäytymistä. Nimetään
häirintäyhteyshenkilö mahdollisuuden mukaan.

5. Suunnitelman seuranta ja päivittäminen
Suunnitelma päivitetään seuraavan kerran maaliskuun lopussa 2021 kun kyselyn tulokset on
saatu. Jos löytyy epäkohtia joihin pitää tehdä muutoksia, tehdään niistä monivaiheinen
suunnitelma. Arvioidaan moneenko tavoitteeseen ollaan päästy päätetyllä aikavälillä.
Suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta ja päivittämisestä on vastuussa Dragonborn Inc
kiltajohto.

3

