Nypolens principer för en säker föreningslokal.
I Nypolen inhyses Åbo Nation (ÅN), Östra Finlands Nation (ÖFN), Åländska
studentföreningen i Helsingfors (ÅSFH) och Studentorganisationen vid Svenska social- och
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitets (StudOrg). ÅN, ÖFN och ÅSFH har
programkvällar på Nypolen varje vecka. Alla föreningar ordnar fester på lokalen flera gånger
i året, varav en del är gemensamma mellan ÅN, ÖFN och ÅSFH. Alla föreningar på Nypolen
ordnar gemensamma möten ca 1-2 gånger/termin där aktuella frågor gällande lokalen
diskuteras.
1. På Nypolen tolereras ingen form av diskriminering. Detta inkluderar men begränsas
inte till sexism, rasism, trakasserier, mobbning, pga. identitet, kön, sexuell läggning,
språk och bakgrund
2. Var inte rädd att ingripa ifall situationen så kräver, men använd bondförnuft. Ifall du
är osäker, kontakta styrelsen.
3. Beakta personligheter och personliga gränser. Både fysiska och psykiska. Alla är vi
olika och det skall respekteras.
4. Ett nej är alltid ett nej.
5. Respektera att alla inte dricker alkohol. Man skall ha möjligheten att kunna komma på
fest och har roligt utan alkohol.
Ansvarspersoner
1. På Nypolen fungerar styrelserna för alla föreningar som ansvarspersoner. Till ansvaret
hör dörren, att festen stängs och att lösa otrevliga situationer.
2. Styrelsen presenteras i början av festen där också ordningsreglerna gås igenom.
3. Man kan alltid kontakta styrelsen före, under eller efter festen ifall man har frågor eller
upplevt någon form av diskriminering. Förutom styrelsen har också ÅN, ÖFN och
StudOrg en kurator man kan kontakta ifall man upplevt diskriminering eller något
otrevligt. ÅN, ÖFN och StudOrg har också en jämlikhetsansvarig som man kan
kontakta om man känt sig diskriminerad.
4. Om man är osäker på vem man kan kontakta, fråga den som sitter i dörren eller någon
medlem.
Trivsel
1. Meningen är att alla skall trivas på Nypolen. Alla medlemmar ansvarar för trivseln och
gemenskapen. Tillsammans kan vi se till att alla har det trevligt.
2. Trivseln och gemenskapen skapas genom programkvällar och fester som ordnas
nästan varje vecka.
3. På Nypolen skall ingen känna sig utanför. Om du märker att någon sitter ensam gå och
tala med den.
4. Kom ihåg att det du tycker att är roligt kanske inte alla upplever på samma sätt.
Använd sunt förnuft. Det är okej att säga ifrån, och det skall respekteras.

Ifall problem uppstår

1. Ifall problem uppstår ta kontakt med en ansvarsperson. Alla problem tas på allvar och
behandlas konfidentiellt. Om du har känt dig obekväm i en situation tveka inte att ta
kontakt.
2. Ifall en person beter sig olämpligt på ett evenemang skall styrelsen ta tag i problemet.
Först ger man en varning och berätta vad som var opassande. Ifall beteendet ändå
fortgår har ansvarspersonen rätt att avlägsna personen från evenemanget.Beroende på
hur allvarligt problemet är kan ansvarspersonerna välja att avlägnsa personen direkt.
3. Ifall en person upprepade gånger beter sig olämpligt är det var och en förenings beslut
i enlighet med föreningens stadgar och ordningar att bestämma påföljderna.

