
Matrix ry:n turvallisemman tilan periaatteet

Hyväksytty Matrixin hallituksen kokouksessa 8/2022, 5.4.2022.

Matrixin turvallisemman tilan periaatteet on luotu lisäämään järjestössä toimimisen

turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä varmistamaan, että kaikki osapuolet tuntevat olonsa

tervetulleiksi.

Matlu-klusterilla järjestettävissä tapahtumissa Matrix noudattaa Matlu-klusterin turvallisen

tilan periaatteita (https://ilotalo.matlu.fi/index.php?page=help&doc=ttip).

HYYn tiloissa järjestettävissä tapahtumissa Matrix noudattaa HYYn turvallisemman tilan

periaatteita (http://wiki.hyy.fi/index.php/Yhdenvertaisuus).

Muissa Matrixin tapahtumissa noudatetaan alla olevia Matrix ry:n turvallisemman tilan

periaatteita.

Ota muut huomioon

Kohtele muita, niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Pyri siihen, että ketään ei jätetä yksin

tai ulkopuolelle. Ole ystävällinen, kohtelias ja avoin. Pyri kuuntelemaan ja keskustelemaan

avoimesti muut huomioon ottaen.

Kunnioita

Kohtele muita kunnioittavasti. Kunnioita muiden rajoja, koskemattomuutta ja erilaisuutta.

Älä tee oletuksia muiden ihmisten sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta,

elämänkatsomuksesta, identiteetistä tai muusta vastaavanlaisesta ominaisuudesta.

Kunnioita muiden erilaisia taustoja, näkemyksiä ja kokemuksia ja anna niille tilaa. Älä syrji,

ahdistele, kiusaa tai käyttäydy muuten epäkunnioittavasti toista kohtaan. Muista: ei

tarkoittaa ei.

Pidä huolta

Pidä huolta ympäröivästä tilasta ja irtaimistosta. Pidä huolta itsestäsi ja myös muista

ympärillä olevista. Pidä huolta, että apua tarvitseva henkilö saa tarvitsemaansa apua. Mikäli

et itse osaa auttaa, ota yhteyttä vastuuhenkilöihin. Hätätilanteessa soita yleiseen

hätänumeroon 112.

Noudata ohjeita

Noudata yhteisiä pelisääntöjä ja käyttäydy järkevästi. Pyri puuttumaan epäasialliseen

toimintaan ja ilmoita asiasta vastuuhenkilöille tai häirintäyhdyshenkilöille. Mikäli tarvitset

ongelmatilanteissa apua tai tukea, pyydä sitä.

Matrix ry:n häirintäyhdyshenkilöt: http://www.matrix-ry.fi/hallitus

Matrix ry:n häirintäyhteydenottolomake:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/86988/lomake.html

HYYn häirintäyhdyshenkilöt:

https://hyy.fi/fi/hairintayhdyshenkilot#turvallisempi_tila
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Matrix’s Safer space guideline

Accepted in a Matrix board’s meeting 8/2022, April the 5th in 2022.

Matrix’s Safer space guideline is created to improve safety and parity in Matrix and to make

sure that everyone feels welcome.

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

klusteri (https://ilotalo.matlu.fi/index.php?page=help&doc=ttip).

In the events located in HYYs spaces, Matrix follows the Safer space guideline by HYY

(http://wiki.hyy.fi/index.php/Yhdenvertaisuus).

In other events organized by Matrix, we follow the Matrix’s Safer space guideline below.

Take others into consideration

Treat others as you wish they would treat you. Avoid leaving anyone out or alone. Be kind,

polite and open. Try to listen and talk with others frankly, and take others into consideration.

Respect

Treat others respectfully. Respect the boundaries, integrity and diversity of others. Don’t

make assumptions about the gender, sexual orientation, philosophy, identity, or any other

aspects of the people around you. Respect different backgrounds, opinions and knowledge of

others and give them space. Don’t discriminate, molest, bully or behave disrespectfully in

any other way. Remember: no means no.

Take care

Take care of the space and things around you. Take care of yourself and others. Take care to

see that a person in need of help gets help. If you can’t help, contact the organizers. In case of

emergency, call the general emergency number 112.

Follow the guidelines

Follow the general rules and behave reasonably. Don’t hesitate to intervene into

inappropriate behaviour and inform the organizers or the harassment contact persons. If you

need any help or support, don’t hesitate to ask for it.

Harassment contact persons in Matrix: http://www.matrix-ry.fi/hallitus

Harassment contact sheet by Matrix:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/86988/lomake.html

Harassment contact persons in HYY:

https://hyy.fi/fi/hairintayhdyshenkilot#turvallisempi_tila
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