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 Vapaasti suomennettu Suomen CISV-liitto ry:n toimesta – emme ole vastuussa 

mahdollisista asiavirheistä. Luethan myös alkuperäisen lomakkeen. 

 

  Alkuperäinen lomake: 

CISV International Info File 

R-07 Behaviour Policy (1713) 

Replaces Behaviour and Cultural Sensitivity (0934)  

     

BEHAVIOUR POLICY / KÄYTÖSSÄÄNNÖT 
     

Odotamme kaikilta CISV:n jäseniltä asianmukaista käytöstä, jotta voimme toteuttaa: 

- Tavoitteemme kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia maailmankansalaisia, jotka osaavat ja 

haluavat edistää oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. 

- CISV:n kasvatukselliset tavoitteet ja metodit 

- ohjelmiin osallistujien ja vapaaehtoisina toimivien odotukset toimintaamme kohtaan 

 

Asianmukainen käytös tarkoittaa rauhanomaista käytöstä, joka noudattaa paikallisia lakeja ja hyviä 

käytöstapoja; se on linjassa sen kanssa, mitä odotetaan hyvältä isännältä, vieraalta, ystävältä tai 

roolimallilta. . Käytöstavat ovat sidoksissa paikallisiin kulttuurisiin normeihin ja usein kokemus hyvästä 

käytöksestä on subjektiivista.  

 

CISV on määritellyt sopimattoman käytöksen kolmeen kategoriaan, jota ei hyväksytä missään CISV:n 

toiminnassa, ellei toisin mainita: kielletty käytös, käytös, jota ei voida hyväksyä, sekä epäasiallinen 

käytös. CISV:n käytössääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa seurauksiin. Incident Report Form 

(raportti tapahtuneesta) tulee täyttää, jos sääntöjä ei noudateta. 

     

Alla CISV:n määrittelemät käytössäännöt:   

              

KIELLETTY KÄYTÖS sisältää:     

● minkä tahansa paikallisten lakien vastaisen toiminnan   

● väkivallan 

● seksuaaliset suhteet, joissa on osallisena lapsi 

● seksuaaliset suhteet, missä tahansa CISV:n ohjelmassa, joissa osallisena on osallistuja tai 

junioriryhmänohjaaja 

● huumausaineiden tai sellaiseksi luokiteltavien lääkkeiden hallussapidon ja käytön aikuisilta 

(pois lukien nikotiinikorvaushoitotuotteet), pois lukien reseptilääkkeet 

● huumausaineiden tai sellaiseksi luokiteltavien lääkkeiden hallussapidon ja käytön lapsilta 

(mukaan lukien nikotiinikorvaushoitotuotteet), pois lukien reseptilääkkeettupakkatuotteiden 

hallussapidon tai käytön osallistujilta ja junioriohjaajilta kaikissa CISV:n ohjelmissa Poikkeus: 

Ohjelmat, jossa kaikki osallistujat ovat yli 19 vuotiaita   

● välinpitämättömyys/toimimattomuus tilanteessa, jossa lain mukaan tulee toimia  

● aseiden hallussapidon ja käytön 

● syrjinnän 

● fyysisen ja psykologisen väkivallan sekä ruumiillisen kurituksen   

● alkoholin liiallisen käytön 

● alkoholin käytön kaikilta osallistujilta ja junioriohjaajilta kaikissa ohjelmissa. Poikkeus: 

Ohjelmat, jossa kaikki osallistujat ovat yli 19 vuotiaita  

● alkoholin käytön Seminaarileirille osallistuvilta johtoryhmän jäseniltä ohjelman aikana 

● sellaisten aktiviteettien suunnittelun tai niihin osallistumisen, jotka ovat sopimattomia CISV:n 

tehtävään ja arvioihin nähden 

   

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi2xrz-55XLAhWmJZoKHTPGAZoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cisv.org%2Fassets%2FR-07_Behaviour_Policy&usg=AFQjCNGGA7sHFkyRVcp14uX3Ew2smY3Fkg&sig2=sx45F7fJQ-LA-0hRC1G0qw
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi2xrz-55XLAhWmJZoKHTPGAZoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cisv.org%2Fassets%2FR-07_Behaviour_Policy&usg=AFQjCNGGA7sHFkyRVcp14uX3Ew2smY3Fkg&sig2=sx45F7fJQ-LA-0hRC1G0qw
http://www.cisv.org/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=1924&type=Full&servicetype=Attachment


2/2 

      

SEURAUKSET 

      

Tämän kaltainen käytös tai kohtuullinen epäily tällaisesta käytöksestä voi aiheuttaa vakavia 

seurauksia, kuten ohjelmasta tai aktiviteetista poistamisen, aikaistetun kotiinpaluun ohjelmasta tai 

aktiviteetista, tai jäsenyyden keskeyttämisen tai menettämisen.      

         

KÄYTÖS, JOTA EI HYVÄKSYTÄ sisältää: 

               

- tarpeettoman alastomuuden 

- intiimien suhteiden julkisen näyttämisen 

- kertomatta jättämisen olennaisista olemassa olevista sairauksista tai terveydentilaan 

vaikuttavista seikoista   

       

SEURAUKSET 

       

Tämän kaltainen käytös tai kohtuullinen epäily tällaisesta käytöksestä, voi aiheuttaa vakavia 

seurauksia, kuten ohjelmasta tai aktiviteetista poistamisen, aikaistetun kotiinpaluun ohjelmasta tai 

aktiviteetista, tai jäsenyyden keskeyttämisen tai menettämisen. 

     

EPÄASIALLINEN KÄYTÖS sisältää:  

               

- Yksityisyyden kunnioittamatta jättämisen, poikkeuksena epäily laittomasta toiminnasta, 

sääntöjen rikkomisesta, tai jos henkilön toiminta tai käytös uhkaa terveyttä tai turvallisuutta 

- isäntäperheiden tai majoittavan tahon sääntöjen noudattamatta jättämisen 

             

SEURAUKSET 

      

Tämän kaltainen käytös tai kohtuullinen epäily tällaisesta käytöksestä voi johtaa nuhteisiin sekä 

rajoitettuun osallistumiseen ohjelmaan tai aktiviteettiin. 

 

MÄÄRITELMÄT: 

 

Lapsi: Jokainen alle 18-vuotias henkilö. 

 

CISV ohjelma: Kansainvälisen CISV:n seitsemän virallista kasvatuksellista ohjelmaa (kts. myös 

Informaatiotiedosto C-03 Basic Programme Rules) 

 

Ryhmänvetäjä: Kaikki aikuiset, jotka toimivat ryhmänvetäjinä missä tahansa ohjelmassa. 

Perhevaihdon junioriryhmänvetäjät sekä Villageiden junioriohjaajat nähdään ryhmänvetäjinä (kts. 

myös Informaatiotiedosto C-03 Basic Programme Rules) 

 

Osallistuja: Jokainen henkilö, joka on kutsuttu osallistumaan mihin tahansa CISV:n ohjelmaan, joka ei 

ole ryhmänvetäjä tai leirin johtoryhmän jäsen (kts. myös Informaatiotiedosto C-03 Basic Programme 

Rules) 

 

Leirin johtoryhmän jäsen: Kaikkien ohjelmien aikuis- ja juniorijohtoryhmäläiset (kts. myös 

Informaatiotiedosto C-03 Basic Programme Rules) 

 

Tupakkatuotteet: Sikarit, tupakat, savuttomat tupakkatuotteet (esim. sähkötupakat, nuuska tai 

purutupakka), piipputupakka tai sätkät. 

 

http://www.cisv.org/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=1872&type=Full&servicetype=Attachment
http://www.cisv.org/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=1872&type=Full&servicetype=Attachment
http://www.cisv.org/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=1872&type=Full&servicetype=Attachment
http://www.cisv.org/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=1872&type=Full&servicetype=Attachment
http://www.cisv.org/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=1872&type=Full&servicetype=Attachment
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Nikotiinikorvaushoitotuotteet: Lääketieteellisesti hyväksyttävät tavat korvata tupakasta saatava 

nikotiini. 

 

Käytössääntöjen usein kysytyt kysymykset: Kysymyksiä ja vastauksia, jotka auttavat cisvareita 

ymmärtämään, kuinka käytössääntöjä tulee toteuttaa; saatavilla www.cisv.fi (etsi hakusanoilla 

Behaviour Policy FAQ)  

http://www.cisv.org/resources/running-your-na-chapter/risk-management/behaviour-policy-faq/

