Seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen
Seksuaalinen häirintä on ei‐toivottua käytöstä. Häirinnällä loukataan toisen koskemattomuutta luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava tai ahdistava
ilmapiiri. Häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä.
Vastaa kysymyksiin ympyröimällä vastauksesi.
Mieti kokemuksiasi koulussa viimeksi kuluneen vuoden aikana:
5.1. Onko sinua nimitelty koulussa (esim. homottelu tai huorittelu)?

kyllä

ei

5.2. Oletko saanut ikäviä, vartaloosi tai seksuaalisuuteesi liittyviä huomautuksia toiselta oppilaalta/oppilailta?

kyllä

ei

5.3. Oletko saanut ikäviä, vartaloosi tai seksuaalisuuteesi liittyviä huomautuksia opettajilta tai muulta henkilökunnalta?

kyllä

ei

5.4. Oletko joutunut kuuntelemaan kaksimielisiä juttuja, jotka koit loukkaavaksi tai joiden kuuleminen sai olosi epämiellyttäväksi? kyllä

ei

5.5. Oletko joutunut näkemään kuvia tai muuta aineistoa, jonka koit ahdistavaksi tai loukkaavaksi?

kyllä

ei

5.6. Oletko saanut epäasiallisia viestejä tai soittoja, jotka koit ahdistavaksi tai loukkaavaksi?

kyllä

ei

5.7. Onko toinen oppilas kosketellut tai lähennellyt sinua fyysisesti niin, että koit sen epämiellyttäväksi?

kyllä

ei

5.8. Onko opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva kosketellut tai lähennellyt sinua fyysesti?

kyllä

ei

5.10. Jos vastasit edellä johonkin kohtaan kyllä, kerroitko häirinnän kokemuksesta opettajalle tai muulle henkilökunnalle?

kyllä

ei

5.11. Kerroitko häirintään syyllistyneelle, että hänen pitää lopettaa ahdistavaksi tai epämiellyttäväksi kokemasi käytös?

kyllä

ei

5.9. Oletko kokenut jotain muuta, minkä olet kokenut seksuaaliseksi häirinnäksi? Jos olet, kuvaile kokemaasi alle:

5.12. Onko seksuaalista häirintää käsitelty koulussa oppitunnilla?

kyllä

ei

5.13. Tiedätkö kenelle koulussa voit kertoa, jos joudut kokemaan häirintää?

kyllä

ei

5.14. Kuinka hyvin koulussamme puututaan häirintään?
erittäin huonosti

melko huonosti

melko hyvin

erittäin hyvin

en osaa sanoa

Kiusaaminen
Vastaa seuraaviin väittämiin ympyröimällä vastaus, joka vastaa parhaiten mielipidettäsi.

Koulussamme esiintyy kiusaamista oppilaiden keskuudessa.
täysin eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

melko samaa mieltä

täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

melko hyvin

erittäin hyvin

en osaa sanoa

Koulussamme esiintyy kiusaamista opettajien tai muun henkilökunnan taholta.
täysin eri mieltä

melko eri mieltä

Kuinka hyvin koulussamme puututaan kiusaamiseen?
erittäin huonosti

melko huonosti

