
 

TYT:n Turvallisemman tilan periaatteet 

Nämä periaatteet koskevat kaikkia Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen 

tapahtumia. Periaatteet ovat soveltuvilta osin käytössä myös TYT:n tapahtumissa 

Opiskelijoiden olohuoneessa sekä muissa paikoissa. 

 

Uuden Ylioppilastalon 4. kerroksen on tarkoitus olla turvallinen tila. 

Turvallisemman tilan periaatteet on tapa luoda käytäntöjä, jotka saavat jokaisen kokemaan 

olonsa tervetulleeksi, turvalliseksi sekä tietoiseksi käytänteistä epämiellyttävien tilanteiden 

ratkaisemiseksi niiden sietämisen sijasta. 

Tavoitteena on luoda tunnelma, jossa ihmiset voivat kommunikoida ja oleskella ilman 

paineita. Jokaisen näissä tiloissa oleskelevan olisi hyvä tuntea keinot, joilla aggressiiviseen 

ja häiritsevään käytökseen voidaan puuttua, jos sellaista esiintyy. Jos puuttuminen tuntuu 

vaikealta, pyydä kaveria tai järjestäjää avuksi. Muista, että voit omalla toiminnallasi vaikuttaa 

positiivisesti kaikkien hyvinvointiin ja turvallisuuteen TYT-klusterilla! 

 

Periaatteet järjestäjälle 

● Kaikissa klusterilla järjesttävissä tapahtumissa tulee olla vähintää kaksi järjestyksestä 

vastaavaa henkilöä. Heidän pitää olla selkeästi erotettavissa esim. pitämällä päällä 

huomioliiviä, jotta heidät on helpompi erottaa ongelmatilanteissa. Heidän täytyy myös 

olla valmiina puuttumaan ongelmatilanteisiin omatoimisesti  

● 4. kerroksen ovella pidetään aina nimilistaa paikalla olevista, kun kerroksessa 

järjestetään juhlia. Sisään pääsevät vain teologisessa tiedekunnassa opiskelevat 

sekä muut tilaa hallinnoivien järjestöjen avaimelliset. TYT:n tapahtumiin on 

mahdollista seurueessaan tuoda maksimissaan kaksi (2) näiden kategorioiden 

ulkopuolista henkilöä järjestäjän hyväksynnällä. Kaikilla ulkopuolisilla henkilöillä on 

oltava nimetty vastuuhenkilö. 

● 4. kerroksen rappukäytävän ovet pidetään lähtökohtaisesti kiinni. 



● Kaikissa 4. kerroksessa järjestettävissä juhlissa täytyy olla jatkuvasti tarjolla vettä, 

myös esim. salissa järjestettävien sitsien aikana.  

● Kerroksen ensiapulaukku pidetään aina varusteltuna, järjestäjät tarkistavat sen 

varustelun ennen tapahtumaa ja se täydennetään tarvittaessa ennen juhlien 

järjestämistä.  

● 4. kerroksen tiloja käyttävien on suositeltavaa ennen tapahtumaa tarkastaa tilan 

palonsammutusvälineistön tila sekä palohälytinten toimivuus. 

● TYT:n ja tilan muiden käyttäjien on huomioitava toisensa ja toimittava 

yhteistyössä silloin, kun tiloja käytetään samanaikaisesti.  

● Ongelmatilanteissa ota välittömästi yhteyttä Uuden ylioppilastalon vartijoihin. Myös 

viranomaisiin tulee olla yhteydessä tilanteen sitä vaatiessa. 

● Nämä periaatteet on mainittava kaikissa TYT-klusterin tiloissa järjestettävien 

tapahtumien tapahtumakutsuissa ja niiden on oltava saatavilla tilaisuudessa. 

Osallistujalle 

● 4. kerroksen juhlista ei poistuta alas tupakoimaan, vaan se tapahtuu kerroksen 

parvekkeilla. Parvekkeelle ei saa viedä muuta kuin tupakointivälineet. 

● Kaikki Uuden Ylioppilastalon 4. kerroksessa sijaitsevat WC-tilat ovat 

unisex-WC:itä TYT:n tapahtumissa.  

● 4. kerros on valitettavasti esteellinen tila, mutta tiloissa on inva-WC. Jos tarvitset 

apua päästäksesi tiloihin, ota yhteys tapahtuman järjestäjiin.  

● 4. kerroksessa ei ole tilaa väkivallalle tai suvaitsemattomuudelle; tämä ei ole tila 

millään tavalla syrjivälle käytökselle tai kielenkäytölle. Tämä sisältää myös 

ennakkoluulot muiden taustaa tai ulkonäköä kohtaan. 

● Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei:n sanominen todella 

tarkoittaa kieltäytymistä. Tiedosta myös, ettet voi tietää ihmisten henkilökohtaisia 

rajoja jollet kysy, mitkä ne ovat. Mikä on sinulle mukavaa, voi olla epämukavaa 

toisille. 



● Kaikissa 4. kerroksessa järjestettävissä juhlissa ja muissa tapahtumissa on 

nollatoleranssi seksuaaliselle ja kaikelle muulle häirinnälle. Tällaiseen toimintaan 

puututaan välittömästi, ja siihen syyllistyneet henkilöt poistetaan rakennuksesta.  

● Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta 

suuntautumisesta, uskonnollisuudesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta. 

Koska teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi. 

Kunnioita toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojesi. 

● Jos havaitset selkeästi huonossa kunnossa olevan henkilön, älä koskaan jätä häntä 

yksin. Huolehdi hänestä itse, tai varmista, että joku muu huolehtii. Älä oleta, että 

sekavasti käyttäytyvä ihminen on humalassa. Kyse saattaa myös olla mm. 

sairaskohtauksesta.  

 

Jos koet tai huomaat näitä periaatteita rikottavan, ota välittömästi yhteyttä tapahtuman 

järjestäjiin.  

 

TYT:llä on olemassa lomake, johon kuka vain voi täysin anonyymisti raportoida TYT:n 

toiminnassa kokemastaan häirinnästä sekä antaa muutoinkin palautetta tapahtumasta. 

Lomaketta lukee ainoastaan yhdistyksen tapahtumavastaava ja tarvittaessa puheenjohtaja. 

Lisäksi HYYllä on kaksi (2) häirintäyhdyshenkilöä, joihin voi vastaavissa tilanteissa ottaa 

yhteyttä. 

 

Uuden ylioppilastalon vartijat tavoittaa: 

- päivä puh. 040 585 0791 

- ilta/yö puh. 040 581 7574 

Yleinen hätänumero: 112 

 
 
 
 
 
 



TYT:n tapahtumapalautelomake: https://goo.gl/forms/3fNsF4iomQ0sLOSk2 

 
 
HYYn häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot: 

https://hyy.helsinki.fi/fi/yhteystiedot-faq/henkilokunta 

 

 

Tehdään yhdessä tila, jossa kaikkien on hyvä olla 
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