
Limes ry:n turvallisemman tilan
periaatteet
Hyväksytty Limeksen hallituksen kokouksessa 18/2021, 26.7.2021

Limeksen turvallisemman tilan periaatteiden tavoitteena on lisätä toiminnan
turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että kaikki
voivat kokea itsensä tervetulleiksi Limeksen toimintaan.

Limeksen tapahtumissa noudatetaan alla olevia turvallisemman tilan periaatteita,
sekä tapahtumapaikan omia periaatteita

● Kohtele toisia, niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Ota kuitenkin huomioon,
että jokainen meistä on yksilö ja eroaa joskus paljonkin esimerkiksi
henkilökohtaisten rajojen suhteen. Älä yleistä omia mieltymyksiäsi.

● Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta
suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta. Et voi
tietää toisen kokemuksia, ajatuksia ja elämäntilannetta. Koska teemme
kuitenkin koko ajan oletuksia toisistamme, yritä tiedostaa omat oletuksesi.

● Älä määrittele toisen kokemusta tai identiteettiä hänen puolestaan.
● Ole avoin ja kuuntele. Kunnioita toista ihmisenä, äläkä kyseenalaista tai

tuomitse toisen erilaisuutta.
● Yhteisössä ei ole tilaa väkivallalle, suvaitsemattomuudelle, syrjivälle

käytökselle tai kielelle. Tähän sisältyy myös ennakkoluulot muiden taustaan
tai ulkonäköön liittyen.

● Jos havaitset huonossa kunnossa olevan henkilön, älä jätä häntä yksin.
Huolehdi hänestä itse, tai varmista, että joku muu huolehtii. Älä oleta, että
sekavassa tilassa oleva henkilö on humalassa, vaan varmista kykysi mukaan,
ettei kyseessä ole sairaskohtaus tai muu vakava tilanne. Jos koet, ettet osaa
auttaa, pyydä lisää apua.

● Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.
● Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei.

Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää tai muulla tavalla ilmaisee.
Se mikä tuntuu sinusta hyvältä, ei välttämättä toisen mielestä tunnu samalta.
Pyri tulkitsemaan tilannetta ja toista osapuolta. Kysy, kuuntele ja kunnioita
toisen koskemattomuutta, rajoja ja erilaisuutta.

● Jos näet tai koet häirintää tai asiatonta käytöstä, ota välittömästi yhteys
järjestäjiin ja/tai häirintäyhdyshenkilöihin. Häirintään puututaan välittömästi.

● Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä sähköpostitse
(hairintayhdyshenkilo@limes.fi) tai häirintäyhteydenottolomakkeen kautta.



Lomakkeen voi täyttää ja lähettää anonyymisti. Tiedot käsitellään
luottamuksellisesti.

Limeksen hallituksen ja virkailijoiden yhteystiedot löytyvät tarvittaessa osoitteesta
https://limes.fi/yhdistys/

Matlu-klusterilla järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan Matlu-klusterin turvallisen
tilan periaatteita

https://limes.fi/yhdistys/
https://ilotalo.matlu.fi/index.php?page=help&doc=ttip
https://ilotalo.matlu.fi/index.php?page=help&doc=ttip


Limes’s Safer space guideline
Accepted in a Limes board’s meeting 20/2021, August the 15th in 2021

Limes’s Safer space guideline is created to improve safety and parity in Limes. In
addition, the aim is to ensure that everyone can feel welcome to join Limes’s
events.

Limes events follow the principles of a safer space below, as well as the venue’s
own principles

● Treat others as you would like to be treated. Keep in mind that each of us
is an individual and there are sometimes a lot of differences, for example,
in terms of personal boundaries. Do not generalize your own preferences.

● Do not make assumptions about another person’s identity, gender, sexual
orientation, or any other personality trait. You cannot know another’s
experiences, thoughts, or life situation. However, since we are constantly
making assumptions about each other, try to be aware of your own
assumptions.

● Don’t define another’s experience or identity on their behalf.
● Be open and listen. Respect the other as a person, and do not question or

judge the difference of the other.
● In the community, there is no room for violence, intolerance, discriminatory

behavior or language. This also includes prejudices about the background
or appearance of others.

● If you notice a person in poor condition, do not leave the person alone.
Take care of the person yourself, or make sure someone else takes care of
the person. Don’t assume that the person is in a poor condition because of
being drunk, but make sure to the best of your ability that it’s not a fit or
other serious situation. If you feel that you can't help the person, ask others
for more help.

● In case of an emergency, call the general emergency number 112.
● Do not disturb anyone verbally, by touching or staring. No means no. Stop

or change your behaviour if requested or otherwise indicated by another.
What feels good about you may not feel the same to another. Try to
interpret the situation and the other person. Ask, listen, and respect
another’s integrity, boundaries, and differences.

● If you see or experience harassment or inappropriate behaviour, contact
the organizers and / or Limes’s or event’s harassment contact persons
immediately. Harassment is addressed immediately.



● If you need more help or support in problem situations, ask for it by e-mail
(hairintayhdyshenkilo@limes.fi) or via the harassment contact form. The
form can be completed and submitted anonymously. The information will
be treated confidentially.

Contact information for the Limes Board and officers can be found at
https://limes.fi/yhdistys/

In the events located in Matlu klusteri, Limes follows the Safer space guideline in

Matlu klusteri.

https://limes.fi/yhdistys/
https://ilotalo.matlu.fi/index.php?page=help&doc=ttip
https://ilotalo.matlu.fi/index.php?page=help&doc=ttip

