
Stimulus ry:n häirintäohjesääntö

1. Johdanto

Ainejärjestötoiminnan kannalta on tärkeää, että Stimulus ry:n jäsenet voivat kokea olonsa

turvalliseksi. Jokaisella tulee olla oikeus niin fyysiseen kuin henkiseen koskemattomuuteen,

ja Stimuluksen hallituksen, toimihenkilöiden sekä jäsenten tulee edistää tätä parhaansa

mukaan. Tämän ohjesäännön on tarkoitus antaa Stimulus ry:n toimijoille ja jäsenille

määritelmä häirinnästä ja ohjeet siitä, miten tulee toimia mahdollisessa häirintätilanteessa.

Stimulus ry:n hallitus sitoutuu toimimaan tämän ohjesäännön mukaisesti.

2. Määritelmät

Häirinnällä tarkoitetaan kaikkea sellaista kohtelua, joka tuntuu kohteesta jollakin tavalla

ahdistavalta tai ei-toivotulta. Myös kiusaaminen, syrjintä, eristäminen ja vähättely

katsotaan häirinnäksi fyysisen koskemattomuuden rikkomisen lisäksi. Häirinnän kokemus

on subjektiivinen ja tiettyyn kontekstiin sekä henkilöhistoriaan liittyvä.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan

seksuaalisesti ahdistusta tuottavaa tai ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön

henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Seksuaalinen häirintä voi esimerkiksi olla fyysistä

koskettelua, epäsopivia ehdotuksia, seksuaalisten kuvien tai videoiden esille laittamista

sekä kaksimielisiä vitsejä ja heittoja.

Häirintä voi olla tahallista ja jatkuvaa, mutta myös tahatonta ja kertaluontoista. Se voi olla

yksilöiden tai ryhmien välistä, jopa yhdistyksen tasolla. Kaikenlainen häirintä on yksilön

oikeuksien vastaista ja siihen tulee puuttua.

3. Toimintaohjeet

Tässä kohdassa käsitellään, miten tulee toimia, mikäli sinuun kohdistuu häirintää tai

huomaat johonkin toiseen kohdistuvaa häirintää. Ensisijaisesti häirintätapauksessa asia
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käsitellään Stimuluksen yhdenvertaisuusvastaavien ja/tai sosiaalipoliittisen vastaavan

kanssa. Mitään toimenpiteitä ei tehdä ilman häirintää kohdanneen lupaa.

3.1.  Jos koet häirintää Stimuluksen tapahtumassa

Mikäli sinuun kohdistuu häirintää tai syrjintää Stimuluksen järjestämässä tapahtumassa,

voit ilmoittaa siitä tapahtuman yhdenvertaisuusvastaaville. Tarvittaessa asian voi viedä

yhdenvertaisuusvastaavan kanssa tai itsenäisesti eteenpäin Stimuluksen sosiaalipoliittiselle

vastaavalle tai Jyväskylän ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilölle. Lakia rikkovissa

tapauksissa asia viedään suoraan poliisille.

Kaikki ilmoitetut häirintätapaukset käydään läpi luottamuksellisesti Stimuluksen

yhdenvertaisuusvastaavien ja/tai JYYn häirintäyhdyshenkilöiden toimesta sekä tarvittaessa

Stimuluksen hallituksen kanssa. Yhdenvertaisuusvastaavat ovat puolueeton taho myös, jos

häirintä tapahtuu Stimuluksen hallituksen jäsenen toimesta. Mihinkään toimenpiteisiin ei

ryhdytä ilman asianomistajan lupaa.

Mikäli mahdollinen häirintä tai syrjiminen liittyy Stimuluksen toimintaan, voi palautteen

osoittaa suoraan hallitukselle sanallisesti, sähköpostitse tai anonyymisti nettisivujen

palautelaatikon kautta.

Kun jätät ilmoitusta, kuvaa mahdollisimman tarkasti, mitä tilanteessa on tapahtunut ja keitä

tilanteessa on ollut mukana. Tapahtuneen käsitteleminen onnistuu parhaalla mahdollisella

tavalla, jos jätät ilmoituksen yhteyteen yhteystiedot, etenkin henkilöön kohdistuvassa

häirintätapauksessa.

3.2. Jos koet häirintää Stimuluksen ulkopuolisissa tapahtumissa

Mikäli koet häirintää opiskelijatapahtumassa, joka ei ole Stimuluksen järjestämä tai

Stimulus ei osallistu tapahtuman järjestämiseen, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä

tapahtuman järjestäjään tai järjestävän tahon yhdenvertaisuusvastaavaan. Mikäli tämä ei

ole mahdollista, voi tällöin ottaa yhteyttä JYYn häirintäyhdyshenkilöön. Mikäli kokemasi

häirintä on erityisen vakavaa tai lainvastaista, ota yhteys suoraan poliisiin.

3.3.  Jos havaitset toisiin kohdistuvaa häirintää

Jotta häirintätilanne saadaan selvitettyä tehokkaasti, häirintää kokenutta henkilöä

kannattaa rohkaista ottamaan yhteyttä esimerkiksi yhdenvertaisuusvastaaviin, JYYn
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häirintäyhdyshenkilöihin ja/tai poliisiin. Mikäli havaitset jonkun toisen joutuvan häirinnän

kohteeksi, voit ehdottaa hänen toimivan kohdan 3.1. tai 3.2. mukaisesti. Myös ulkopuolinen

henkilö voi tehdä ilmoituksen häirinnästä, mutta vain häirintää kokeneen luvalla. Häirintää

kokeneen henkilöllisyyden paljastamisessa tulee olla hienovarainen. Mikäli tapauksessa

rikotaan lakia, tulee ottaa yhteyttä poliisiin.

3.4.  Häirintä Stimuluksen tapahtumien ja toiminnan ulkopuolella

Mikäli koet häirintää toisen opiskelijan toimesta Stimuluksen toiminnan ulkopuolella voit

tällöin olla yhteydessä JYYn häirintäyhdyshenkilöihin, Jyväskylän yliopiston psykologian

laitoksen Hyviksiin ja/tai oppilaitospappiin. Laitoksen Hyvikset käsittelevät mahdollisen

häirintätapauksen yhdessä asianomaisen tai asianomaisten kanssa ja tarvittaessa osallistaa

Stimuluksen hallitusta asian selvittämiseksi.

Mikäli koet häirintää yliopiston henkilökunnan toimesta voit ottaa yhteyttä henkilön

esihenkilöön, kyseisen yksikön johtoon, henkilöstöpalveluihin sähköpostitse

jyu-at-work-feedback(at)jyu.fi, Stimuluksen sosiaalipoliittiseen vastaavaan ja/tai vakavissa

tapauksissa poliisiin.

4. Stimuluksen suhtautuminen häirintään

Stimuluksen hallitus sitoutuu pitämään häirintäohjesäännön koko Stimuluksen jäsenistön

saatavilla. Hallitus pyrkii ennaltaehkäisemään tapahtumissaan kaiken häirinnäksi nähtävän

toiminnan ilmenemistä. Tätä käsitellään tarkemmin Stimuluksen

yhdenvertaisuussuunnitelmassa.

Ensisijaisesti häirinnästä epäillylle henkilölle annetaan kirjallinen huomautus Stimuluksen

puheenjohtajiston toimesta ja häntä kuullaan tapaukseen liittyen. Mahdollisista

jatkotoimenpiteistä keskustellaan aina JYYn häirintäyhdyshenkilön kanssa. Häirintätapauksia

ei käsitellä yhteisesti kokouksissa, mikäli häirintä ei toistu. Mikäli häirinnästä epäilty henkilö

ei huomautuksen jälkeen kuitenkaan korjaa käytöstään, voidaan hänelle hallituksen

kokouksessa asettaa Stimuluksen tapahtumiin määräaikainen osallistumiskielto, jonka

perusteet ja kesto toimitetaan kirjallisesti asianosaiselle. Osallistumiskiellon asettamiseen

vaaditaan enemmistö hallituksen äänistä. Tasatilanteessa hallituksen puheenjohtajan ääni

ratkaisee. Kiellon purkamiseen ennen määräajan päättymistä vaaditaan hallituksen

kokouksessa enemmistö hallituksen äänistä.
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