
Ohjeita liittyen Humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteisiin 
 

● Turvallisen tilan periaatteet ovat käytössä Humanistiklusterilla, mutta niiden käyttöä soveltuvin osin 
suositellaan humanistijärjestöjen kaikissa tapahtumissa, kaikissa tiloissa.  

 
● Järjestöt ovat vastuussa siitä, että heidän järjestämänsä tapahtumat ovat turvallisia ja mukavia 

osallistujilleen. Lisäksi järjestöt ovat vastuussa siitä, että he asian- ja tarkoituksenmukaisella tavalla 
valvovat turvallisen tilan periaatteiden toteutumista. 

 
● Järjestöjen vastuulla on, että jäsenistö on tietoinen turvallisen tilan periaatteiden olemassaolosta. Kaikki 

Klusterin avaimenhaltijat tullaan vuosittain kouluttamaan turvallisen tilan periaatteista tilakoulutuksen 
yhteydessä.  

 
● Turvallisen tilan periaatteet löytyvät Humanistiklusterin seiniltä, eikä niitä saa poistaa tai peittää. 

Periaatteet on myös tallennettu Jäärän tietokoneen työpöydälle, josta ne voi printata tarvittaessa. 
(Jatkossa periaatteet löytyvät myös Humanisticumin sivuilta.) 

 
● Google-kalenteriin varauksen yhteen merkitty henkilö on vastuussa, myös turvallisen tilan periaatteiden 

noudattamisesta. Google-kalenterista tulee löytyä hänen nimensä, sähköpostiosoitteensa sekä 
puhelinnumeronsa. Häiriötapauksissa tämä nimetty henkilö on päävastuussa tilanteen selvittämisestä. 
Vastuuhenkilöitä voi olla useampikin ja varsinkin isommissa tapahtumissa tämä on suositeltavaa. 

 
● Nimetyn vastuuhenkilön tulee olla paikalla tapahtumassa. Jos hän lähtee ennen tapahtuman 

päättymistä, tulee google-kalenteriin lisätä jonkun toisen henkilön yhteystiedot. 
 

● Vastuuhenkilöltä odotetaan tilojen käyttösääntöjen, HYYn tiloja koskevan käyttöohjesäännön sekä 
turvallisen tilan periaatteiden tuntemusta. Lisäksi vastuuhenkilöltä odotetaan valppautta ja rohkeutta 
toimia tarvittaessa. Vastuuhenkilön tulee myös aina olla siinä määrin toimintakykyinen, että pystyy 
hoitamaan tehtävänsä asianmukaisesti. 

 
● Mikäli tapahtumaa varten käytössä on koko Klusterin vasen puoli (nämä varaukset aina 

Humanisticumin kautta) vastuuhenkilö tulee merkitä selkeästi. Merkitsemistä varten voi käyttää Jäärän 
vessapaperi-kaapista löytyviä järkkäriliivejä. Ne tulee palauttaa tapahtuman jälkeen paikalleen kaappiin 
seuraavia käyttäjiä varten. 

 
● Varsinkin isoissa bileissä vastuuhenkilöstä on hyvä tiedottaa osallistujille muutoinkin, jotta he tietävät 

tarvittaessa kenen puoleen kääntyä  jos on jotain kysyttävää tai ongelmia tai muuta. 
 

● Vastuuhenkilöllä on muiden järjestäjien kanssa oikeus poistaa henkilöitä tilasta jos he esimerkiksi 
rikkovat turvallisen tilan periaatteista. Pienemmissä rikkomuksissa henkilölle on hyvä kuitenkin antaa 
mahdollisuus pyytää anteeksi ja korjata käyttäytymistään. 

 
● Erityisesti isoissa ja vakavissa häiriötapauksissa (kun paikalle on soitettu Securitas, poliisi, ambulanssi) 

järjestön tulee ilmoittaa asiasta myös Humanisticumille.  


