KAJON EETTINEN OHJEISTUS
Yleistä
Tämä on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) järjestämän kahdeksannen finnjamboreen Kajon eettinen
ohjeistus. Ohjeistus koskee kaikkia Kajon vapaaehtoisia ja palkattuja tekijöitä sekä osallistujia ja yhteistyökumppaneita
organisaatiotasosta tai suhteesta riippumatta.
Ohjeistus kertoo, miten säilytämme luottamuksen toimimalla eettisesti, vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti niin
sidosryhmien ja Kajon, ja laajemmin partion, välillä kuin Kajon ja sitä myötä myös Partion sisällä eri organisaatiotasojen sekä
ryhmien välillä. Tätä ohjeistusta täydentävät Partion peruskirja, kasvatustavoitteet, ihanteet, kumppanuustoiminnan
eettiset periaatteet sekä muut oleelliset ohjeistuket ja hyväksi todetut käytänteet.
Partion arvoihin liittyvät materiaalit löytyvät https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/partion-arvot/
Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet löytyvät täältä https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnanjohtaminen/sidosryhmat-ja-vaikuttaminen/kumppanuudet-ja-yritysyhteistyo/kumppanuustoiminnan-eettis et-periaatteet/
Sekä yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset täältä https://www.partio.fi/suomenpartiolaiset/yhteistyo/vaikuttamistyo/yhteiskunnallisen-toiminnan-linjaukset/
Eettisen ohjeistuksen tavoite on tehdä näkyväksi Partion toiminnan edellyttämää arvomaailmaa, vastuuta ja suhtautumista
työhömme ja toimintaamme Kajolla. Toivomme myös, että ohjeistus herättelee kaikkia projektissa mukana olevia pohtimaan
ja arvioimaan toimintaansa tästä näkökulmasta. Ohjeistuksella halutaan myös vahvistaa Partion yhtenäisyyttä ja kaikkien
projektissa toimivien identiteettiä osana ainutlaatuista Kajoa.
Parhaimmatkaan eettiset ohjeistukset eivät ratkaise kaikkia tilanteita. Jokainen kantaa viime kädessä vastuun
toiminnastaan.

Kajon tekijät ja osallistujat
Kunnioitamme ja edistämme kaikessa toiminnassamme YK:n yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja pyrimme varmistamaan
kaikessa toiminnassa, ettemme loukkaa niitä.
Partiotoiminta on Suomessa kaikille avointa. Toimintaan voi osallistua etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen,
uskontoon tai vakaumukseen, toimintakykyyn, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen
suuntautumiseen katsomatta.
Kaikki kajolaiset ovat yhdenvertaisia. Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista, epäasiallista kohtelua tai häirintää.
Jokaisella kajolaisella on velvollisuus puuttua asiaan havaitessaan häirintää tapahtuvan. Tunnustamme ihmisten
yksilöllisyyden ja arvotamme kaikkien mielipiteitä ja panosta yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Kohtelemme toisia
reilusti.
Kajolla noudatetaan tupakkalakia (549/2016). Muutoin leiri on täysin päihteetön. Tarkemmin päihteistä on kerrottu Kajon
säännöissä.
Kaikki, mitä me Partiossa teemme – vapaaehtoisina, työntekijöinä tai luottamushenkilöinä – vaikuttaa siihen, millainen
järjestö Partio on, ja millaisena se näyttäytyy muille. Jokainen meistä kantaa vastuuta toiminnan eettisyydestä.
Eettisyys näkyy jokapäiväisessä toiminnassa, teoissa ja valinnoissa koko leiriprojektin aikana. Se rakentuu siitä, kuinka
vastuullisesti hoidamme tehtävämme, millä tavoin kohtaamme muut ihmiset ja miten huolehdimme periaatteiden
toteuttamisesta omassa toiminnassamme ja koko järjestön toiminnassa.
Toimintaamme ohjaa peruskirja, joka määrittää partioliikkeen päämäärän ja arvopohjan. Partio on kasvatustoimintaa, jonka
tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Päämäärä ja arvopohja
otetaan huomioon myös Kajon kaikessa toiminnassa. Lisäksi toiminnassa toteutetaan partiomenetelmää ja noudatetaan
partion ihanteita.

Kajon edun ajaminen
Kajolaiset ovat lojaaleja organisaatiota kohtaan eivätkä osallistu toimintaan, joka on ristiriidassa Kajon tai Partion etujen
kanssa.
•
•
•
•
•
•
•

Emme suosi omistamiamme tai lähipiirimme omistamia yrityksiä tehdessämme yhteistyötä Kajo -projektin nimissä
Pidämme hyvää huolta Kajon aineellisesta ja aineettomasta omaisuudesta ja muistamme, että se ei ole
henkilökohtaista omaisuuttamme. Tämä koskee myös Kajolla lainassa olevaa aineellista ja aineetonta omaisuutta.
Käsittelemme pesteissä saamiamme luottamuksellisia tietoja huolellisesti emmekä välitä niitä tietoja eteenpäin
ilman asianmukaista lupaa.
Emme käytä saamiamme tietoja henkilökohtaisen edun tavoitteluun.
Viestinnässä noudatamme Kajon ja Partion viestintä- ja tiedonanto-ohjeistuksia.
Emme käytä oikeudettomasti hyväksemme tai ilmaise muille Kajoa koskevaa olennaista ja julkaisematonta tietoa.
Toimimme oma-aloitteisesti ja aktiivisesti ja tuomme havaitsemamme epäkohdat ja riskit välittömästi oikeiden
tahojen tietoon

Yhteistyö ja kumppanuudet
Suomen Partiolaisilla on kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet, jotka on laadittu tukemaan partiolaisten neuvotteluja
partion eri projekteissa muodostettavissa kumppanuuksissa. Otamme periaatteet huomioon kaikessa yhteistyöhön ja
kumppanuuksiin liittyvissä toiminnoissa.
Periaatteissa nostetaan esille nuo rten aktivisuus, jonka tarkoituksena on edistää nuorten osallistumismahdollisuuksia ja
työllistymistä.
Toisena periaatteena on l uo nto ja elinympäristö. Kumppaneilta toivotaan liiketoiminnalta ja periaatteilta luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisen tukemista ja ilmastokriisin torjuntaan panostamista.
Rauha ja parempi maailma on myös yksi periaatteista. Tällä toivotaan kumppanin tukevan inhimillisiä työoloja sekä toimivan
kestävän tulevaisuuden puolesta.
M o nimuotoisuus periaatteena puolestaan tarkoittaa kumppanin yhdenvertaista ja tasa-arvoista toimintaa työntekijöitään ja
sidosryhmiään kohtaan.
Lisäksi emme hyväksy minkäänlaista korruptiota yksityisellä tai julkisella sektorilla. Emme näin ollen anna, vaadi, ota vasta an
tai hyväksy lahjoja, maksuja, palveluita tai muita etuja, joissa toisena osapuolena on liikekumppani tai m ahdollinen
liikekumppani, joiden voitaisiin kohtuudella katsoa vaikuttavan liikesuhdetta koskevaan päätöksentekoon ja jotka ylittävät
tavanomaisen vieraanvaraisuuden rajat.
Kunnioitamme tekijänoikeuksia, kopiosuojaa, patentteja, tuotemerkkejä ja liikesalaisuuksia sekä yhteistyösuhteidemme
luottamuksellisuutta.

Lakien, säädösten ja ohjeiden noudattaminen
Noudatamme kaikessa toiminnassa lainsäädäntöä sekä asetuksia sekä niitä tukevia Partion tai aiheeseen muuten liittyvää
ohjeistusta ja periaatteita.

Partio yhteiskunnassa
Toimimme vastuullisesti täyttääksemme partion päämärän, tavoitteet, arvopohjan sekä tukeaksemme partiomenetelmää ja
ihanteita. Näin pystymme toimimaan aktiivisesti ja luottamuksellisesti sekä vastuullisesti osana yhteiskuntaa.

Kunnioitamme yleismaailmallisia, perustavanlaatuisia, jakamattomia ja luovuttamattomia ihmisoikeuksia. Emme hyväksy
laittomia tai epäinhimillisiä työolosuhteita.
Huomioimme ympäristön kaikissa päätöksissämme ja toiminnassamme pitääksemme päästöt mahdollisimman pienenä ja
jättääksemme maailman parempana paikkana kuin se oli löytäessämme sen.

Sitoutuminen Kajon eettisiin ohjeisiin
Kajon organisaation vapaaehtoiset sekä työntekijät sitoutuvat noudattamaan pesteissään ja toiminnassaan tätä eettistä
ohjeistusta sekä mahdollisia muita pestien kannalta merkityksellisiä ohjeita.
Odotamme, että yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti ja pyrimme tarkoituksenmukaisella tavalla varmistamaan,
että he noudattavat olennaisin osin tätä ohjeistusta.
Mahdollisia tämän ohjeistuksen rikkomuksista ilmoitetaan omalle pestaajalle, joka ilmoittaa asiasta eteenpäin Kajon
tasavertaisuusekspertille. Tarvittaessa rikkomuksista ilmoitetaan leirinjohdolle sekä Suomen partiolaisten hallitukselle.
Ilmoitukset voidaan tehdä kunkin omalla äidinkielellä ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Minkäänlaisia kosto - tai
vastatoimia hyvässä uskossa ilmoituksen tehneitä henkilöitä kohtaan ei sallita.
Eettinen ohjeistus on jokaisen kajolaisen saatavilla Kajon verkkosivuilta . Jokainen pestaaja huolehtii, että tämä ohjeistus on
pestialaistensa saatavilla ja käy tarvittaessa ohjeen läpi. Mahdollisissa ohjetta koskevissa epäselvissä tilanteissa pestissä
oleva kääntyy ensisijaisesti oman pestaajansa puoleen.

