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TILAN
periaatteet

HELSINKI
YHTEISÖPride

Periaatteemme ovat keskinäinen arvostus ja toisten yksityisyyden 
kunnioitus. Ole tietoinen omista oletuksistasi ja tekemistäsi yleistyksistä. 
Älä määritä muiden sukupuoli-identiteettiä, seksuaalista suuntautumista 
tai muuta taustaa. Jokaisella on oikeus määritellä itsensä – tai olla 
määrittelemättä.

Kaikessa Helsinki Pride - yhteisön toiminnassa  
noudetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Jokainen saa päättää, millä nimellä ja pronominilla tulee kutsutuksi.

Ollaan rakentavia, ymmärtäviä ja reiluja, jotta jokainen uskaltaa 
puhua luontevasti ja avoimesti. Kaikille termit eivät ole tuttuja tai ne 
merkitsevät eri asioita. Kysymällä asiat selviävät. Jos erehdyt, pyydä 
anteeksi ja jatka eteenpäin.

Anna toisen puhua loppuun ja puhu vasta sitten. Jokainen saa osallistua 
tavallaan; on lupa myös olla ihan hiljaa.

Kunnioita jokaisen oikeutta ottaa taukoja, poistua tai olla osallistumatta 
tiettyihin toimintoihin, äläkä kyseenalaista syitä tähän.

Muista vaitiolovelvollisuus: ryhmässä jaetut asiat jäävät vain 
läsnäolleiden tietoon. Ei paljasteta toisiamme luvatta Helsinki Pride 
- yhteisön ulkopuolella ( “Moi, me nähtiin siellä Helsinki Pride - 
yhteisössä”).

Kunnioita omia ja muiden henkisiä ja fyysisiä rajoja, anna kaikille tilaa ja 
älä kosketa toista ilman lupaa.

Älä kuvaa tai julkaise kuvia ilman kaikkien kuvassa 
olevien lupaa.

Helsinki Pride -yhteisön tiloissa tapahtuva 
toiminta on päihteetöntä.

Näillä luomme yhdessä ilmapiiriä, johon 
kaikilla osallistujilla on mukava ja turvallinen 
olo osallistua.
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Jos koet tai  
todistat syrjintää, 

ahdistelua, kiusaamista 
tai uhkaa, ota yhteys 

Helsinki Pride -yhteisön 
henkilökuntaan: 

 
 aleksanteri@pride.fi/ 

+358451210024  
tai yasmin@pride.fi/ 

+358451337077
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Our principles are mutual appreciation and respect for other people’s 
privacy. Be aware of your own assumptions and generalizations. Do 
not define other people’s gender identity, sexual orientation, or other 
background. Everyone has the right to define - or not define oneself.

When being addressed, the person addressed can decide which name 
and pronoun is to be used for him or her.

Let us be constructive, understanding, and fair so that everybody has 
the courage to speak naturally and openly. All the terms are not familiar 
or they mean different things. For clarification, ask about them. If you 
make a mistake, apologise, and just pursue your matter further.

Let the other person finish talking, and then express your opinion. 
Everybody can participate in his or her own way. You also have the 
permission not to say anything.

Respect everybody’s right to take a pause, to leave, or not to participate 
in certain activities, and do not question any reasons for it.

Remember the duty of confidentiality: matters disclosed in a group 
will remain only as the knowledge of those having attended. Let us 
not expose each other without a permission outside the auspices 
of the Helsinki Price Community (“Hi, we met at the Helsinki Pride 
Community”).

Respect your own and other people’s mental and physical boundaries, 
allow room for everybody, and do not touch another person without a 
permission.

Do not take pictures or publish pictures without 
the permission of all the persons in the picture.

The activities taking place at the Helsinki Price 
Community’s facilities are drugfree.

With these principles, together, we create an 
atmosphere where everybody feels
comfortable and safe to participate.
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If you experience  
or witness 

discrimination, 
harassment, bullying, 
or threat, contact the 

personnel of the Helsinki 
Price Community: 

 
aleksanteri@pride.fi/ 

+358451210024  
or yasmin@pride.fi/ 

+358451337077

SAFER
SPACE

principles

HELSINKI
YHTEISÖPride

In all the activities of the Helsinki Pride Community,  
the safer space principles are complied with.

HELSINKI PRIDE COMMUNITY


