Code of TuKY
Turun KY:n eettiset pelisäännöt

Sisällysluettelo
1. Dokumentin tarkoitus .................................................... 3
2. Dokumentin soveltaminen ............................................ 4
3. Turun KY:n eettiset periaatteet ..................................... 5
1. Yhdenvertaisuus
2. Läpinäkyvyys
3. Uudistumishalukkuus
4. Edistyksellisyys
5. Yhteisöllisyys
4. Kuntalaiskäytöksen ABC ................................................ 11
5. Toimintaohjeet ja yhteystiedot ..................................... 12
6. Yhteystiedot ................................................................... 14
7. Toimenpiteet ja menettely ............................................. 15
8. Dokumentistä viestiminen ............................................ 17

1
DOKUMENTIN TARKOITUS
Turun KY:n strategiassa määritellyt arvot ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus,
edistyksellisyys, läpinäkyvyys ja uudistumishalukkuus. Yhdessä näitä arvoja
noudattamalla mahdollistamme jokaiselle jäsenellemme parhaan mahdollisen
opiskelijaelämän ja kasvualustan tulevaisuuteen. Jokainen Turun KY:n jäsen
on tervetullut yhteisöömme omana itsenään, ja yhdistyksen toimintaan tulee
saada osallistua ilman huolta syrjinnästä, häirinnästä tai muusta
epäasiallisesta kohtelusta.
Tämä dokumentti havainnollistaa niitä arvoja ja normeja, joita Turun KY
yhteisönä edustaa. Dokumentti kiteyttää eettiset periaatteet, joiden mukaan
Turun KY elää ja joiden mukaista käytöstä voimme odottaa toisiltamme
kuntalaisina. Dokumentti sanoittaa yhdistyksemme yhteisiä pelisääntöjä,
vahvistaa läpinäkyviä toimintamalleja ja edistää yhdenvertaista kohtelua.
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DOKUMENTIN SOVELTAMINEN
Dokumentti koskee jokaista Turun KY:n jäsentä sekä kaikkia Turun KY:n ja sen
alaisten jaostojen, toimijaryhmien ja projektien toimihenkilöitä, työntekijöitä ja
vapaaehtoisia. Tämän dokumentin ohjeita tulee noudattaa kaikessa Turun
KY:n alaisessa toiminnassa, kanssakäymisissä ja tapahtumissa, fyysisesti ja
etänä.
Turun KY velvoittaa myös yhdistyksen ulkopuolisia tapahtumiin osallistujia
kunnioittamaan yhdistyksen arvoja ja toimimaan niiden mukaan. Lisäksi Turun
KY odottaa dokumentin ja yhdistyksen arvojen mukaista toimintaa kaikilta
yhteistyökumppaneiltaan ja sidosryhmiltään.
Dokumentissa esitettyjen toimintatapojen rikkominen tulee saattaa Turun KY:n
tietoon, jolloin kukin asia käsitellään tapauskohtaisesti Turun KY:n
toimihenkilöiden, kuten häirintäyhdyshenkilön, toiminnanjohtajan tai
puheenjohtajan, toimesta. Turun KY:n eettisten periaatteiden vastainen
toiminta saattaa johtaa seuraamuksiin, jotka sovitaan tapauskohtaisesti.
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TURUN KY:N EETTISET PERIAATTEET

Yhdenvertaisuus - Yhdenvertainen Turun KY tarkoittaa monimuotoisuuden hyväksymistä ja tasaarvon aktiivista kehittämistä
Läpinäkyvyys - Turun KY:ssä vallitsee avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiri
Uudistumishalukkuus - Turun KY oppii ja opettaa
Edistyksellisyys - Eturivin opiskelijajärjestö on kasvualusta tulevaisuuteen
Yhteisöllisyys - Sinikultainen Turun KY on meidän kaikkien

Yhdenvertaisuus
Yhdenvertainen Turun KY tarkoittaa
monimuotoisuuden hyväksymistä ja tasa-arvon
aktiivista kehittämistä
Jokaista yhdistyksen jäsentä tulee kohdella yhdenvertaisesti
riippumatta iästä, sukupuolesta, ulkonäöstä, seksuaalisesta
suuntautumisesta, terveydentilasta, vakaumuksesta, etnisyydestä,
sosioekonomisesta taustasta tai muusta ominaisuudesta.
Jokaisella kuntalaisella on oikeus osallistua Turun KY:n toimintaan
ja sen tuottamiin tapahtumiin kokematta häirintää, syrjintää tai
muuta epäasiallista käytöstä.
Turun KY:n jäsenet, toimijat ja yhdistyksen alaiset järjestöt
toteuttavat tämän dokumentin eettisiä periaatteita ja omalla
toiminnallaan
edistävät
yhdenvertaisuuden
toteutumista
opiskelijayhteisössä.

Läpinäkyvyys
Turun KY:ssä vallitsee avoimuuden ja luottamuksen
ilmapiiri
Yhdistyksen asioita hoidetaan yhdistyslakia, Turun KY:n sääntöjä ja
ohjesääntöjä
noudattaen.
Ylintä
päätösvaltaa
käytetään
puolivuosittaisissa yhdistyksen kokouksissa, joihin voi osallistua
jokainen yhdistyksen jäsen. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on
oikeus
asettua
ehdolle
luottamustehtävään.
Hallituksen
päätöksentekoa voi seurata Turun KY:n toimistolla pöytäkirjojen ja
Turun KY:n nettisivuilla päätösluetteloiden avulla.
Turun KY:n ja sen alaisten yritysten taloudenpito on kestävää,
suunnitelmallista
ja
kirjanpitolainsäädännön
mukaista.
Taloudellinen päätäntävalta on hajautettu ja taloudellisiin
väärinkäytöstilanteisiin
puuttumista
ohjaa
väärinkäytössuunnitelma.
Henkilövalinnat ja rekrytoinnit ovat avoimia kaikille hakijoille ja
valinnoissa menetellään puolueettomasti sekä hakijoiden
yksityisyyttä kunnioittaen.

Uudistumishalukkuus
Turun KY oppii ja opettaa

Turun KY:n toiminta kehittyy jatkuvasti eteenpäin, eikä uuden
kokeilemista
pelätä.
Turun
KY
kannustaa
uusien
tapahtumakonseptien ja toimintatapojen kartoittamiseen ja
toteuttamiseen sekä haluaa mahdollistaa yhdistystoiminnan
rohkean uudistamisen. Hiipuvat konseptit jätetään tauolle tai niitä
uudistetaan rohkeasti.
Jokainen luottamushenkilö tai toimija on oikeutettu riittävään
perehdytykseen ja koulutukseen pestissään. Projektikassa
mahdollistaa rahoituksen uusille kokeiluille ja uusien toimijaryhmien
ja harrastekerhojen perustamiseen kannustetaan.

Perinteet pitävät yllä kuntalaishenkeä ja yhdistävät vuosikurssit
toisiinsa. Perinteitä kunnioitetaan, mutta vanhentuneista tavoista
luovutaan tai ne muokataan nykyaikaan sopiviksi.
Turun KY:ssä palautetta voi antaa vapaamuotoisesti ja matalalla
kynnyksellä. Kehitysehdotukset käsitellään ja viedään eteenpäin, ja
uusille ideoille ja kokeiluille annetaan niiden tarvitsema tuki.

Edistyksellisyys
Eturivin opiskelijajärjestö on kasvualusta
tulevaisuuteen
Turun
KY:n
luottamustehtävissä
toimiminen
tarjoaa
mahdollisuuden kasvaa osaksi vastuullisesti ja eettisesti toimivia
tulevaisuuden työelämän organisaatioita.
Turun KY huolehtii ympäristöstä kierrättämällä ja suosimalla
mahdollisuuksien
mukaan
ympäristöystävällisiä
valintoja
toiminnassaan.
Turun KY noudattaa sijoitustoiminnassaan YK:n määrittelemiä
vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja suosii sijoituksissa
vastuullisia sijoituksia.
Terve Mieli -hanke luo avointa keskustelua mielenterveysasioiden
ympärille ja korostaa yksilön hyvinvoinnin ja jaksamisen merkitystä
opiskelussa ja työelämässä.

Yhteisöllisyys
Sinikultainen Turun KY on meidän kaikkien
Yhteiset kokemukset, kohtaamiset ja tapahtumat tekevät Turun
KY:stä sen, mitä me yhteisönä olemme. Yhdessä luomme
hyväksyvän ilmapiirin, jossa kaikki kokevat itsensä osaksi yhteisöä
ja tervetulleeksi Turun KY:n toimintaan.
On vastuullamme tarjota toisillemme turvallinen ympäristö, jossa ei
kiusata, häiritä tai käyttäydytä epäasiallisesti. Emme hyväksy
kiusaamista, fyysisen koskemattomuuden rikkomista, väkivaltaa,
syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua, emmekä seksuaalista,
verbaalista tai muuta häirintää.
Häirinnän ja epäasiallisen käytöksen kokeminen on subjektiivista ja
usein tilannekohtaista, emmekä ulkopuolisina tuomitse toisten
kokemuksia. Hiljaisen hyväksymisen sijaan kannustamme jokaista,
joka kokee tai havaitsee asiatonta käytöstä, puuttumaan siihen.

Kuntalaiskäytöksen ABC
Otamme muut huomioon ja kunnioitamme ympäristöä ja ympärillämme olevia.
Edustamme Turun KY:tä ylpeästi, mutta asiallisesti. Emme tahraa sinisten haalareiden mainetta.
Emme käyttäydy tai puhu loukkaavasti, syrjivästi ja häiritsevästi – edes vitsin tai humalatilan varjolla.
Puutumme tilanteisiin, joissa joku käyttäytyy väärin, ja tarvittaessa ilmoitamme asiasta eteenpäin.
Arvostamme yhteistä omaisuutta ja yhteisiä tiloja sekä yhteistyökumppaneita ja heidän omaisuuttaan.
Annamme jokaisen päättää itse alkoholin käytöstä tai käyttämättömyydestä tapahtumissa ilman
painostusta. Tapahtumanjärjestäjinä tarjoamme alkoholittoman vaihtoehdon tasaveroisesti muun
tarjoilun rinnalla.
Emme käytä laittomia päihteitä Turun KY:n tapahtumissa tai tiloissa.
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TOIMINTAOHJEET JA YHTEYSTIEDOT
Jos kohtaat tai havaitset Turun KY:n eettisten periaatteiden tai
arvojen vastaista toimintaa Turun KY:n alaisissa kanssakäymisissä,
tapahtumissa tai tiloissa, pyri toimimaan seuraavien askeleiden
mukaisesti.
1.

Mikäli kohtaat tai todistat epäasiallista käyttäytymistä, puutu
tilanteeseen mahdollisuuksien mukaan ja pyydä henkilöä
lopettamaan käytöksensä.

2.

Mikäli joku on välittömässä
hätänumeroon 112.

3.

Ota yhteys tapahtuman järjestäjään, häirintäyhdyshenkilöön,
Turun KY:n hallituksen jäseneen, tutoriin tai muuhun
luotettavaan henkilöön paikan päällä ja kerro, mitä on
tapahtunut, jotta tilanteeseen voidaan puuttua välittömästi.

4.

Jos mahdollista, kirjoita ylös mitä on
helpottaaksesi asian myöhempää käsittelyä.

vaarassa,

soita

5.

Ilmoita tapahtuneesta häirintäyhdyshenkilölle tai Turun KY:n
hallituksen puheenjohtajalle asian jatkokäsittelyä varten. Voit
halutessasi ottaa yhteyden myös keneen tahansa hallituksen
jäseneen, jonka toimesta asia viedään käsiteltäväksi edellä
mainituille tahoille. Voit ottaa yhteyttä myös TYY:n
häirintäyhdyshenkilöön, jolloin TYY käsittelee asian.

+

Jos et voi välittömästi puuttua tilanteeseen, voit ilmoittaa
epäasiallisesta käytöksestä jälkeenpäin Turun KY:n
nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta. Yhteydenoton
voi tehdä myös anonyymisti, jolloin tulee kuitenkin huomioida,
ettei yhteydenotto välttämättä voi johtaa jatkotoimenpiteisiin
osapuolten oikeusturvan vuoksi.

yleiseen

tapahtunut

Yhteydenotot käsitellään tapauskohtaisesti ja kaikille osapuolille
järjestetään mahdollisuus tulla kuulluksi. Käsittely on luottamuksellinen ja
siinä huomioidaan asianomaisten yksityisyys ja tilanteen arkaluontoisuus.
Käsittelyyn osallistuvat lähtökohtaisesti asianomaisten lisäksi vain
häirintäyhdyshenkilö ja Turun KY:n puheenjohtaja. Tarvittaessa tapaukset
ohjataan eteenpäin viranomaisille tai Turun yliopistolle.

Yhteystiedot
Häirintäyhdyshenkilöt:
Elle Luukkala, elle.luukkala@tuky.fi, 0451562112
Miska Misukka, miska.misukka@tuky.fi, 0445365485
Yhteinen sähköposti: hairinta@tuky.fi

Hallituksen puheenjohtaja:
Juho Perttula, puheenjohtaja@tuky.fi, 0405955751

TYYn häirintäyhdyshenkilöt:
Vilma Virtanen, tyy-internationalspecialist@utu.fi
Ville Ritola, tyy-sopoasiantuntija@utu.fi
Joni Kajander, tyy-kopoasiantuntija@utu.fi

Yleinen hätänumero 112
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TOIMENPITEET JA MENETTELYT
Dokumentin eettisten periaatteiden ja Turun KY:n arvojen vastainen toiminta voi johtaa toimenpiteisiin. Mahdolliset seuraamukset vahvistetaan
Turun KY:n hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan yhteisellä päätöksellä asiaa käsitelleen tahon esityksestä. Käsittelyssä kuullaan
kaikkia asianomaisia oikean tilannekuvan muodostamiseksi ja osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi. Seuraamukset sovitaan aina
tapauskohtaisesti, mutta mahdollisiin seuraamuksiin lukeutuvat esimerkiksi seuraavat:
Yksilölle tai toimijalle voidaan antaa suullinen tai kirjallinen varoitus, jolloin yksilö tai toimija saa mahdollisuuden korjata toimintaansa.
Tapahtumanjärjestäjällä on oikeus poistaa yksilö tai toimija tapahtumasta häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Yksilölle tai toimijalle
voidaan myös asettaa määräaikainen tai pysyvä rajoitus tapahtumiin osallistumiselle.
Kaikessa toiminnassa noudatetaan vahingonkorvausvelvollisuutta yhdistykselle ja yhteistyökumppaneille.
Toimijalle voidaan asettaa rajoituksia yhteisten tilojen, viestintäkanavien tai muiden etuuksien käyttöön. Vakavissa tapauksissa yksilö
voidaan henkilövalinnan tehneen tahon päätöksellä erottaa toimijasta tai luottamustehtävästä määräaikaisesti tai pysyvästi.
Turun KY:n sääntöjen mukaisesti yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos tämä on menettelyllään vakavasti vahingoittanut
yhdistyksen tai sen muiden jäsenten toimintaa.
Opintoihin tai yliopiston toimintaan liittyvät asiat saatetaan kauppakorkeakoulun ja yliopiston tietoon. Viranomaistoimia vaativat asiat
ohjataan viranomaisten käsittelyyn.

Tämän dokumentin toimenpiteiden ei pidä
korvata viranomaiskäsittelyä tai yhteydenottoa
poliisiin tilanteessa, jossa on tapahtunut rikos tai
jossa toisen ihmisen turvallisuus, omaisuus, muut
oikeudet tai yhteisön omaisuus on ollut uhattuna.
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DOKUMENTISTA VIESTIMINEN
Dokumentin viestimisestä ja päivittämisestä vastaa Turun KY:n hallitus.
Dokumentti ja häirintäyhdyshenkilöiden yhteydenottolomake löytyvät Turun
KY:n nettisivuilta.
Kaikki uudet toimijat, luottamushenkilöt ja tutorit koulutetaan toimimaan
dokumentin periaatteiden mukaisesti Turun KY:n arjessa. Dokumentista ja sen
toimintaperiaatteista viestitään jäsenistölle Turun KY:n viestintäkanavia
hyödyntämällä ja vuosittain uudet opiskelijat tutustutetaan dokumenttiin osana
orientaatiota. Dokumentti saatetaan myös ulkoisten sidosryhmien tietoon.
Dokumenttia päivitetään vuosittain yhteystietojen ja yhteydenottokanavien
säilyttämiseksi ajantasaisina. Varsinaista sisältöä päivitetään tarvittaessa,
kuitenkin viimeistään sen jälkeen kun Turun KY:lle on luotu seuraava strategia.

