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Hyvää uutta vuotta Häkki! Tammikuu alkoi kohisten Ilta-Sanomien uutisartikkelin tuomalla
jäsenhakemustulvalla ja huikeilla teemakertseillä. Tässä jäsenkirjeessä on luvassa alustavaa tietoa
tulevista tapahtumista: Helmikuussa jatkuvat tutut kertsit sekä kuukausittainen baarimiitti, ja
näiden lisäksi luvassa on myös vuoden ensimmäinen leikkimiitti. Aloitamme lisäksi
toimihenkilöhaun erinäisiin jännittäviin vastuutehtäviin tämän kevään aikana.

Happy new year Häkki! This year’s January began with a rumble when Ilta-Sanoma’s news
article caused a flood of member applications. In this newsletter, there is some preliminary
information about future events: February continues with the familiar Kertsi meet-ups, the bar
munch and the first Meet & Play of the year will take place. A search for volunteers will also
begin this spring, which includes various kinds of exciting volunteering positions.



1. Tulevat tapahtumat

Alustavat tiedot tulevista tapahtumista, ajantasaisimman tiedon löytää aina Häkin Discordista sekä
nettisivuiltamme löytyvästä kalenterista.

Tulevat tapahtumat:

Kertsit @ Mechelininkatu 3D / Kissa
Perjantaisin klo 17 alkaen:

20.1.      Kertsi
27.1.      Kertsi
3.2.        Teemakertsi: Lautapelikertsi
10.2.      Teemakertsi: Pikaköysideitit
17.2.      Kertsi
24.2.      Teemakertsi: Kertsi in english

Häkin baarimiitti @ Thirsty Scholar
Torstai 26.1.
Torstai 23.2.
Klo 17 alkaen →

Muut tapahtumat
La  18.2.          Leikkimiitti / Meet&Play

2. Hallituksen esittely & roolit vuodelle 2023

Uusi hallitus on järjestäytynyt ja hallituslaisten vastuualueet löytyvät seuraavasta listasta.

Peltsi: Puheenjohtaja,  jäsenvastaava, nettisivujen ylläpitäjä
Eguzki: Varapuheenjohtaja, kertsi- ja järjestösuhdevastaava (HYY)
Sanskomac: Rahastonhoitaja
Renz: Kertsi- ja tapahtumavastaava
Ranod: Sihteeri, tapahtumavastaava
Bebelinski: Yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaava
Tuhmatytär: Yhteisö-/Discord- ja yhdenvertaisuusvastaava, toimihenkilöiden yhteyshenkilö
Onnipus: Viestintä- ja jäsenvastaava, toimihenkilöiden yhteyshenkilö
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Neksu: Hallituksen varajäsen, tapahtumavastaava
Galesi: Hallituksen varajäsen, yhteisö-/Discord- ja tapahtumavastaava

3. Jäsenmaksut 2023

Vuosi on vaihtunut ja on aika maksaa Häkin jäsenmaksu vuodelle 2023. Keräämme jäsenmaksuja
toimintamme tukemiseksi ja niistä saaduilla varoilla pyrimme laajentamaan toimintaamme.
Varsinaisten (eli Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan kuuluvien) jäsenten ei tänäkään vuonna
tarvitse jäsenmaksua suorittaa.

Maksuaikaa jäsenmaksuille on 31.3.2023 asti, jonka jälkeen jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet
kannatus- ja opiskelijajäsenet luetaan eronneiksi. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023 on
opiskelijajäsenille 5 euroa ja kannatusjäsenille 15 euroa. Jos liityit joulukuussa 2023
jäseneksemme, sinun jäsenmaksusi on jo kunnossa tulevalle vuodelle. Jäsenyytesi
voimassaolon voit tarkistaa tarvittaessa hallitukselta, tai Discordissa ollessasi myös pro�iliisi
liitetyistä rooleista:

Jos sinulla on seuraava rooli Discordissa, jäsenmaksusi ei ole vielä maksettuna:

Jäsenmaksu OK & päivitetty:

Maksut suoritetaan Häkin tilille:

Maksun saaja: Helsingin Akateemiset Kinkyt ry
IBAN: FI51 4730 0010 1359 44
BIC: POPFI22
Viesti: jäsenmaksu / nimimerkkisi
Summa: 15€ (kannatusjäsenet) / 5€ (opiskelijajäsenet)
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4. Toimihenkilöhaku alkaa!

Sinustako Häkin toimihenkilö?

Osana jäsenistön osallistamista yhdistyksen toimintaan Häkissä aletaan hyödyntämään tänä
vuonna aiempaa enemmän sääntöjemme sallimia toimihenkilövirkoja. Tämä tapahtuu siten, että
Häkin hallitus julkaisee ilmoituksia eri tehtäviin haettavista toimihenkilöistä niihin liittyvien
toimeenkuvien kera.

Toimihenkilöt vastaavat Häkissä jonkin tietyn vastuualueen tehtävien hoitamisesta siltä osin, kuin
vastuu on heille delegoitu. Uusia toimihenkilövirkoja varten käynnistetään haku, jossa kuvataan
avatun roolin tehtävät ja vastuut. Toimihenkilövirka voidaan asettaa määräaikaiseksi tai toistaiseksi
voimassa olevaksi.

Jokainen yhdistyksen jäsen voi halutessaan ilmoittaa halukkuutensa avattuja toimihenkilövirkoja
kohtaan. Kenenkään jäsenen ei kuitenkaan ole pakko ottaa vastaan mitään hänelle tarjottua
luottamustehtävää. Vaikka toimihenkilövirkoihin liittyy aina jokin vastuu, eivät Häkin
luottamustehtävät ole kuitenkaan pelkkiä rasitteita ja velvoitteita. Toimihenkilövirkoihin valitut
pääsevät vaikuttamaan konkreettisesti yhdistyksen toimintaan ja sen kehittämiseen.
Toimihenkilövirkoihin sisältyy usein myös joitain etuja, jotka eivät ole tarjolla rivijäsenille.

Esimerkkejä erilaisista Häkin toimihenkilöviroista voisivat olla esimerkiksi häirintäyhdyshenkilö,
vuosijuhlavastaava, tai sisällöntuottaja.

Lisätietoa haettaviksi tulevista toimihenkilöviroista julkaistaan tästä keväästä alkaen.

5. Häkin leikkimiitti (Meet & Play) Lauantaina 18.2.

Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa to 28.1. klo 18:00 oheisesta linkistä:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHATksMQeXN-24EXCBlfDQ5CR7f0KzAlX57w
UiKRy3Pt14tQ/viewform

Milloin: Lauantai 18.2. 19-00. Tule paikalle klo 19.00, sisään ei pääse klo 19.30 jälkeen
Missä: Sexpon koulutustila, Hämeentie 29, 4. kerros
Hinta: 10€ jäsenet, 15€ kannatusjäsenet
Avainsanat: Kinkytapahtuma, ei asukoodia, turvallisempi tila, seksipositiivinen,

queer-ystävällinen & monimuotoinen
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Mikä miitti?

Häkin leikkimiitti on rento kinkytapahtuma Häkin jäsenille. Tapahtuma on miitin ja bileiden välimaastossa
ja se on tarkoitettu tapaamiseen, hengaamiseen, halimisen, kinkyilyyn ja seksivau-hommiin. Tapahtumassa ei
ole asukoodia, tule sellaisena kuin olet. On silti ok pukeutua niin upeasti kuin vaan haluat tai olla
pukeutumatta lainkaan.

Saapuminen
Tapahtumapaikka on Kurvissa, Sörnäisissä, ihan metroaseman vieressä. Koska alue voi olla levoton etenkin
viikonloppuisin, ole tarkkana tullessasi paikalle; älä päästä ulkopuolisia rakennukseen. Rappukäytävän ovi
on Cafe Picnicin ja R-kioskin välissä, ja ovella on summeri, jossa lukee “Sexpo koulutus”. Tila on 4.
kerroksessa.

Saavuthan klo 19-19.30 välillä. Rajoitettu aikaikkuna tekee tapahtumasta intiimimmän ja antaa sekä
järjestäjille että vieraille mahdollisuuden nauttia olostaan ilman jatkuvia keskeytyksiä.

Etkot
Etkot on taas suunnitteilla, lisätietoa lähempänä! Jee!
T. Miuku

Alkulämmittely (30min)
Alkupuheiden jälkeen halitilassa on tarjolla ohjattua alkulämmittelyä halukkaille: tutustutaan
ja �ilistellään yhdessä pienoistyöpajassa. Tämä sopii ihmisille, jotka haluavat käynnistää
bileiltansa pehmeästi.

Bilekissat eli tapahtumavastaavat
Kun saavut paikalle, bilekissat ottavat sinut vastaan ja kertovat lyhyesti miitin ideasta. Voit aina lähestyä
bilekissoja ja kysyä heiltä mitä tahansa tapahtumasta tai sen säännöistä. Ota huomioon se, että myös
bilekissat haluavat bilettää ja nauttia tapahtumasta, joten joissakin tilanteissa he saattavat olla mukana
sessioissa. Anna kissojenkin nauttia olostaan ja odota kunnes he ovat taas vapaita, ellei kyse ole
hätätilanteesta. Tunnistat bilekissat korvista ja nimilapusta.

● Pääjärjestäjät: Tommi/Baal, Lissu
● Kisut: Tommi/Baal, Lissu, Kutteri, Ephemeral, Keijukainen

Bileohjeita

Turvallisempi tila
Kohtaa toiset tapahtumassa kunnioittavalla tavalla. Älä syrji tai häpäise ketään, äläkä oleta toisista mitään. Jos
et tiedä toisen sukupuolta, käytä vain sellaista kieltä, joka ei sukupuolita häntä. Kysy aina ennen
koskettamista ja neuvottele suostumuksesta ennen leikkimistä. Älä kommentoi, tuijota tai häiritse toisten
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leikkejä. Liity sessioihin mukaan vain yhteisymmärryksessä tai kutsusta. Älä häiritse käynnissä olevan session
osallistujia kyselemällä pääsetkö mukaan, ellet tunne heitä riittävän hyvin.

Seksipositiivisuus
Kaikenlainen seksuaalinen leikki on ok tapahtumassa. Tämä tarkoittaa, että tapahtumassa on mahdollista
nähdä erilaisia seksin muotoja ja alastomuutta. Jos aiot tai saatat ryhtyä seksipuuhiin, ota mukaasi pyyhe tai
pari, kondomeja tai muita suojautumisvälineitä, liukkaria leluja ja mitä vaan muuta, mitä saatat tarvita. Ole
huomaavainen muita kohtaan ja siivoa jälkesi.

Queer-ystävällinen ja monimuotoinen
Kaikenlaiset seksuaali- ja sukupuoli-identiteetit ja kehot ovat tervetulleita tapahtumaan. On tervetullutta ja
suositeltavaa ilmaista omaa seksuaalisuutta ja sukupuolta avoimesti. Sama pätee myös erilaisiin
ihmissuhteisiin, toimintakykyyn, ihonväriin, kulttuuritaustaan ja niin edelleen. Moninaisuus on
tervetullutta!

Kinkytapahtuma
Kunnioitamme kaikenlaisia kinkyn muotoja tässä tapahtumassa. On ok ilmaista kinkyyttä erilaisilla tavoilla
ja sessioda. Huomioi ympäristösi leikkiessä ja muista toisten turvallisuus ja mukavuus. Huolehdi siitä, että
kaikki toiminta on turvallista, järkevää ja suostumuksellista (Safe, Sane & Consensual, SSC).

Turvasignaalit: Tapahtuman yleinen turvasana on PUNAINEN / RED. Kun se sanotaan, sessio päättyy
välittömästi.

Liikennevalot kuuluvat tämän tapahtuman etikettiin. Ne tarkoittavat seuraavaa:
● Vihreä: kaikki hyvin, voit jatkaa sitä, mitä juuri teet.
● Keltainen: pidetään tauko, ei mennä pidemmälle. Jos esimerkiksi olet antanut suostumuksen

kosketteluun, mutta et haluakaan käsiä alushousujen alle, voit sanoa “keltainen, ei käsiä
alushousuihin, mutta muuten voi jatkaa”.

● Punainen: Toiminta on lopetettava välittömästi.

Rajoituksia: Vieraiden ja järjestäjien viihtyvyyden vuoksi tässä tapahtumassa ei saa leikkiä eriteleikkejä (esim.
pissaamista tai oksentamista), verileikkejä tai neulaleikkejä.

Päihteet
Tapahtumassa ei ole nollatoleranssia päihteille, mutta on toivottavaa pysyä melko selvänä ja
toimintakuntoisena. Kinkyily ja päihtyminen eivät sovi hyvin yhteen. Kunnioita muita, toimi turvallisesti ja
käyttäydy hyvin. Älä vedä perseitä.

Leikkitilat ja muut tilat
Päätilaa ja 2 pienempää huonetta voi käyttää kaikenlaiseen leikkimiseen. Tilassa on suihku, mutta ota omat
pyyhkeet mukaan. Tiloissa ei ole mahdollisuutta ruokien ja juomien kylmäsäilytykseen.
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Älä leiki käytävällä heti sisäänkäynnin vieressä ja huomioi, että rapussa saattaa liikkua ulkopuolisia. Älä leiki
tilassa, jossa on pitkä pöytä ja virvokkeita; se on taukotila. Älä myöskään leiki vessoissa tai suihkussa.

Luottamuksellisuus
Leikkimiitin sääntö numero yksi: Älä puhu leikkimiitistä! Ok, tämä on vitsi. On sallittua kertoa, että
tällainen tapahtuma on olemassa, ja kertoa yleisellä tasolla, mitä siellä tapahtuu. Älä kuitenkaan kerro
yksityiskohtaisesti keitä olet nähnyt tapahtumassa tai mitä he tekivät. Kunnioita toisten yksityisyyttä.

Jokunen bilevinkki
● Muista juoda riittävästi
● Kannattaa ottaa mukaan jotakin helppoa välipalaa
● Ota mukaan omat seksi- ja kinkyvälineesi, kondomit, suojat, liukkarit jne.
● Ota mukaan pyyhe tai pari
● Chillaa ennen bileitä, jotta olisit rento ja hyvässä bile�iliksessä!

Tervetuloa leikkimään!

6. Infoa uusille jäsenille

Mikä kertsi? Baarimiitti? Discord?

Discord

Häkin Discord -palvelin otettiin käyttöön alkuvuodesta 2019 ja palvelimelle onkin löytänyt tiensä
kiitettävä määrä häkkiläisiä. Mukaan keskusteluun pääset lataamalla ohjelman sekä seuraamalla
seuraavaa linkkiä: https://discord.gg/eFvJyR3

Mikäli näkymä liittyessäsi on täysin tyhjä, johtuu tämä siitä, että Häkin hallitus lisää
käyttäjäoikeuksia sitä mukaan, kun uudet jäsenet liittyvät palvelimelle. Älä siis säikähdä
ammottavaa tyhjyyttä, vaan kurkkaa myöhemmin vielä takaisin ja löydät keskustelua useilta eri
kanavilta. Muistathan käyttää palvelimella nimimerkkiä, jolla olet rekisteröitynyt Häkkiin.

Kertsi

Kertsillä tarkoitetaan yleensä vapaata hengailua kerhotilassamme. Välillä luvassa on teeman pohjalta
keskustelua tai köysittelyä. Kerhoiltamme eivät ole varsinaista leikkimistä/sessioimista varten, eikä
tapahtumiin tarvitse myöskään pukeutua mitenkään normaalista poikkeavasti.
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Kertsimme sijaitsee osoitteessa Mechelininkatu 3 D. Sisään kertsille pääsee soittamalla
ovikelloa Kissa/Cat, sisällä suuntaa kohti kellaria, josta sinut opastetaan peremmälle itse
kerhotilaan.

Baarimiitti

Baarimiitit pidetään lähes poikkeuksetta jokaisen kuukauden viimeisenä torstai-iltana Thirsty
Scholarissa.

Häkkiläiset on tällä hetkellä sijoitettu 2 pöytään Thirstyn keskisaliin. Pöydissämme on varattu
kylttejä, joista häkkiläiset erottaa muista baarin asiakkaista. Tarvittaessa baaritiskiltä voi myös kysellä
miittiläisten perään, he kyllä osaavat neuvoa missä sijaitsemme mikäli pöytävarausta on syystä tai
toisesta siirretty eri tilaan. Myös Discordissa voi huudella!
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7. Myynnissä olevat tuotteet

Tarjolla on käsittelemätöntä 6mm juuttiköyttä. Köysiä voi ostaa ja noutaa kertsiltämme, mutta
varaathan mukaan tasarahan alla olevan hinnaston mukaisesti:

100m pätkä: 40 euroa
50m pätkä: 20 euroa
10m pätkä: 5 euroa

Myyntiin on tullut myös turvasaksia kahden kokoisina:
pienet: 5 euroa
isot: 6 euroa

Häkkizine:       5 euroa

Tämän lisäksi Häkillä on jokunen ylimääräinen metallinen riipustusrengas, joista olemme
luopumassa rahaa vastaan. Näistä pyydämme 20 euroa.

Lisäksi tarjolla on seuraavat haalarimerkit:
Häkin haalarimerkki - 3 euroa
Häkin 10v juhlamerkki - 3 euroa
Kissahovin haalarimerkki - 3 euroa

Haalarimerkkejä voi ostaa kertsiltä, varaathan mukaan tasarahan.

9

https://www.instagram.com/p/Cg2UMdLs6iZ/


Academic Kinksters of Helsinki - newsletter 1/2023
1. Upcoming events
2. Häkki’s board and their minions for the year 2023
3. Membership fees for year 2023
4. Search for volunteers begins!
5. Häkki's Meet & Play (Sat 18.2.)
6. Info for new members
7. Merchandise for sale

1. Upcoming events

Upcoming events:

Häkki’s Kertsis
On Fridays from 17 o’clock onwards. Theme discussions start at 19 o’clock.

20.1.      Kertsi
27.1.      Kertsi
3.2.        Theme: Board games
10.2.      Theme: Rope dates
17.2.      Kertsi
24.2.      Theme: Kertsi in english

Häkki’s Bar Munch @ Thirsty Scholar
Thursdays 26.1. | 23.2.
From 17:00 onwards

Other upcoming events:
Sat 18.2. Häkki’s 5th Meet and Play
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2. Häkki’s board and their minions for the year 2023

The new association has convened and arranged their roles and responsibilities as following:

Peltsi: Chair,  website management, members
Eguzki: Vice-chair, Kertsi,  liaison to HYY & other clubs in Kertsi cluster
Sanskomac: Treasurer
Ranod: Secretary, events
Renz: Kertsi, events
Bebelinski: Equality, environment
Tuhmatytär: Community/Discord, equality,  volunteer contact
Onnipus: Communications, members,  volunteer  contact
Neksu: Supplementary board member, events
Galesi: Supplementary board member, events

3. Membership fees for year 2023

(The following applies to our supporting members only, i.e. those who are not members of the Student
Union of the University of Helsinki (HYY))

Dear supporting members and non-University-of-Helsinki students members,

The year has passed and it's time to pay Häkki's membership fees for the year 2023. We are
collecting membership fees to fund our organization and the fees will be used to broaden our
activities.

The deadline for the membership fees is on the 31st of March (31.3.2023). The supporting
members who haven't renewed their membership by the meeting will be counted as resigned. The
membership fee for the year 2023 is 5 euros for student members and 15 euros for supporting
members. If you joined Häkki in December 2022, your membership fee for this year is
settled. If necessary, you can check your membership status by contacting the board, or by
checking your roles on Discord.

If you have a following role on Discord, your membership fee is still due.
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If you have this role, your membership has been paid & update.

The fees are paid to the following account:

Receiver: Helsingin Akateemiset Kinkyt ry
IBAN: FI51 4730 0010 1359 44
BIC: POPFI22
Message: membership fee / nickname
Amount: 15 € (supporting members) / 5€ (student members from other educational institutions)

NOTE! Our membership is free for the students of the University of Helsinki!

4. Search for volunteers begins!

Interested in volunteering for Häkki?

As part of increasing Häkki members’ involvement  in the association, we are planning on making
more use of the volunteering positions de�ned in our rules. In the future, Häkki’s board will be
publishing announcements for various volunteering roles accompanied with their job descriptions.
A volunteer would be delegated a speci�c area of responsibility in Häkki.

The soon to be launched volunteer search will further describe the tasks and responsibilities
associated with each volunteering position. The positions can be negotiated as temporary or
open-ended.

Each member in Häkki is allowed to apply for the volunteering positions as they like, but no-one is
forced to accept any positions o�ered to them. While the positions come with responsibilities, the
volunteering jobs are not to be viewed just as burdens and obligations: Those who are chosen will
get an opportunity to shape and improve how Häkki functions. Furthermore, the volunteering
positions often come with some bene�ts that aren’t available for regular members.

Examples of these positions include: a harassment contact person, a 15-year annual party person
and a content creator.
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Further details for the volunteering positions will be announced this spring onwards!

5. Häkki Meet & Play on Saturday 18.2.

The sign-up for the event is done through the following link - the form will open on Thursday
28.1. at 18:00:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHATksMQeXN-24EXCBlfDQ5CR7f0KzAlX57w
UiKRy3Pt14tQ/viewform

When: Saturday 18.2. 19-00 - Please arrive between 19-19.30, no admittance after 19.30
Where: Sexpo’s training venue, Hämeentie 29, Helsinki, 4th �oor
Admission: 10€ members, 15€ supporting members
Key words: Kinky event, no dresscode, safer space, sex positive, queer friendly & diverse

Introduction

Häkki Meet & Play is a casual kinky event for the Members of Häkki. It is for meeting, chatting, hanging
around, cuddling, kinky play, sexual play and so on. The meeting does not have a dress code, but it is ok to
dress as fancy as one likes or not at all.

Arriving
The venue is in Kurvi, Sörnäinen, just by the metro station. Due to the restless nature of the area, be
mindful when you enter the building; do not let any other than your party in. The door is located just
between Cafe Picnic and R-Kioski, and there is a buzzer saying “Sexpo koulutus”. The venue is on the 4th
�oor. Please arrive between 19 and 19.30. Limited time window for arriving makes the event more intimate,
and gives both the organisers and the guests the opportunity to enjoy the event without constant
interruptions.

Preparty
The M&P preparty is making a comeback, further details to be announced! Yay!!
BR. Miuku

Warm-up (30min)
After the opening talk, there will be an optional, guided warm-up at the hug room. The warm-up o�ers a
chance to meet and vibe with other party-goers. It works for people who want to start their evening softly.

Partykittens (hosts)
When you arrive, the partykittens will greet you and shortly explain the party concept. You may always
approach them and ask them anything about the event or the rules. Notice that the kittens also want to
enjoy the event, so some of them may be engaged in sessions at some point during the event. Unless there is
an emergency, wait until they are free again. The partykittens are recognisable by the ears and a name tag.
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The partykittens and other organisers
● Main organisers: Tommi/Baal, Lissu
● Kittens: Tommi/Baal, Lissu, Kutteri, Ephemeral, Keijukainen

Some basic rules

Safer space
In this space we meet each other respectfully without any kinds of discrimination, shaming or assuming. Use
the pronoun “they”, if you do not know the other person’s gender. Always ask before touching, and
negotiate consent before play. Do not comment, ogle or disturb the sessions or sexual play of others. You
may join sessions only by invitation, do not ask to join unless you know the participants well.

Sex positive
It is ok to engage into all kinds of sexual play in the event. This means that you may see di�erent kinds of
sexual play and nudity in the event. If you plan to engage in sexual play, you should bring with you a towel
or towels, condoms and other barriers, lube, toys, and other stu� you might need. Please be mindful of other
guests and clean up after yourself.

Queer friendly & diverse
All kinds of sexual and gender identities and bodies are welcome to the event. It is welcome and
recommended to express one’s gender and sexuality openly. The same applies to di�erent relationships,
abilities, skin colours, cultural backgrounds and so on. Diversity is welcomed here!

Kink friendly
All kinks are respected in this space. It is ok to express di�erent kinds of kinks and engage in kinky sessions.
Be mindful of your surroundings while playing, and consider the safety and comfort of others. Make sure
that all activities are safe, sane and consensual.

Kink safety: In the Meet & Play event the universal safe word is RED / PUNAINEN. When it is said, the
session ends immediately.

The tra�c lights are part of the party etiquette. They mean the following:
● Green: everything is ok, you may continue what you are currently doing.
● Yellow: a pause, don’t go further. For example if you’ve consented to groping, but you decide that

you don’t want hands under your panties, you may say “yellow, no hands inside panties, but other
kinds of groping can continue”.

● Red: All action must be stopped immediately.

Limitations: For the convenience of the guest and organisers, no play with secretions is allowed in this space
(e.g. peeing, vomit and so-on). For the same reason needle play or blood play are not allowed.
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Alcohol and drugs
There is no zero-tolerance, but it is good to be relatively sober in the venue. Kink and intoxication do not �t
well together. Be respectful, safe and behave. Don’t be wasted.

Play spaces and no-play spaces
It is ok to use the main room and 2 smaller rooms for all kinds of play. There is a shower in the venue, but
you will need to bring your own towels.

Please, do not play just by the outer door, and be mindful that some outsiders may move in the stairs.
No-play spaces are the room with a big table and food and drink, which is a chill out space, and the kitchen,
toilets and the shower.

Con�dentiality
Rule number one of the Meet & Play: You do not talk about Meet & Play! Ok this is a joke. It is ok to
mention the event and what happens there in general terms. It is not ok to talk about who you did see there,
or what they did speci�cally. Respect other people’s privacy!

Some party tips
● Remember to hydrate
● It would be a good idea to bring some easy snacks for yourself
● Bring your own sex and kinky toys, condoms and barriers, lubes and so on
● Take a towel or two with you
● Chill out before the party in order to be relaxed and in a good party mood!

Welcome and have fun!

6. Info for new members

Kertsi? Bar munch? Discord?

In this section of the newsletter we are gathering basic information about our locales and the
Discord server we are using.

Discord

Häkki’s discord server was put into action in early 2019 and it has gained some popularity amongst
our members. We are pleasantly surprised on how many made it there and in case you missed out
on this, you can join us by downloading the app on your phone or the software on your computer
and then following this link: https://discord.gg/eFvJyR3
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Do not be alarmed if you can’t see any channels once you join. Häkki board members will grant
your privileges as soon as we notice that you’ve joined. This usually happens within 12 hours.
Please remember to use your Häkki nickname on the server

Instead of a clumsy and dated forum, Discord gives it’s users a more real time based conversation. You
will also get notifications on any updates on our website and posts about upcoming events. So, instead of
getting frustrated over how you need to get more apps again, just join us. This will be quite an easy and
safe way to get to know Häkki members before jumping into actual events.

Kertsi

Kertsi events are usually events where we just hang out in our club space. From time to time we will
have a conversation based on a theme or as said earlier in this newsletter we might have some
freeform bondage going on as well. These events are not a play-party and you are not expected or
supposed to dress up in a way that is not normal for you.

Our Kertsi/Club space is located at Mechelininkatu 3 D. Press the doorbell that says
Cat/Kissa and once inside head downstairs, where one of us will let you in.

Bar munch

The munch is usually held on the last Thursday evening of each month at Thirsty Scholar.
We have 2 tables reserved for us in the middle room at Thirsty Scholar with signs that say
“varattu/reserved”. If you cannot �nd us, you can also ask the bar sta� members to point you in the
right direction.

7. Merchandise for sale

We are selling untreated 6mm jute rope.
You can buy the rope from our Kertsi, but please bring the exact change of cash with you.

100m - 40 euros
50m  - 20 euros
10m - 5 euros

In addition we still have few extra suspension rings that we would like to part ways with.
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You can �nd photos of them on Häkki’s instagram. For these our price is 20 euros

There are also two kinds of safety scissors for sale:
small: 5 euros
large: 6 euros

Häkkizine:       5 euros

We are also selling our overall badges. You can �nd the prices underneath and pictures of the badges
are on our social media.

Häkki badge- 3 euros
Häkki’s 10th year badge - 3 euros
Cat court badge - 3 euros

You can purchase the badges from our Kertsi events and the freshmen events during the fall
semester. Please use exact change.
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