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PESTIKUVAUS:  
TURVA-AIKUINEN 
 
Yleistä pestistä 

 

 Turva-aikuisen pesti perustuu partion Turvallisesti yhdessä –ohjeeseen eli Suomen 
Partiolaisten ohjeistukseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 Turva-aikuisen on oltava vähintään 22-vuotias. 
 Lippukuntia suositellaan pestaamaan kaksi turva-aikuista, joista vähintään toisen on oltava yli 

22-vuotias 
 Lippukunnan jäsenet sekä ryhmien johtajat voivat kääntyä turva-aikuisen puoleen, jos hän itse 

tai joku muu partiolainen kokee kiusaamista, häirintää tai kaltoinkohtelua partiossa tai partion 
ulkopuolella.  

 Turva-aikuiset voivat hyvin toimia tässä tehtävässä muun pestin ohella. 
 Ellei lippukunnan hallitus erikseen nimeä lippukunnastaan turva-aikuista, kuuluvat turva-

aikuisen tehtävät lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle (useimmiten lippukunnanjohtaja).  
 

Turva-aikuisen tehtävät 

 
Turvallisesti yhdessä –ohjeen tuntemus 

Turva-aikuinen  
 tuntee perusteellisesti Turvallisesti yhdessä –ohjeen, turvalliset toimintatavat sekä toiminnan 

kaltoinkohtelutilanteessa 
 järjestää tarvittaessa lippukunnalle lastensuojelua ja Turvallisesti yhdessä -ohjeistusta koskevia 

koulutuksia. 
 

Läsnäolo, tavoitettavuus sekä viestintä  
Turva-aikuinen 

 on aktiivisesti läsnä lippukunnan tapahtumissa ja arjessa, jotta hän tulee tutuksi lippukunnan 
lapsille ja nuorille ja häntä on helppo lähestyä 

 pitää huolen, että kaikki lippukunnassa tietävät, että häneltä voi kysyä ja hänelle voi kertoa 
häirinnästä, kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta sekä omalta että muiden partiolaisten 
kohdalta 

 huolehtii, että partiolaisten vanhemmat tietävät, että lippukunnassa on käytössä Turvallisesti 
yhdessä –ohje sekä viestii vanhemmille asiasta esimerkiksi lippukunnan vanhempainillassa. 

 
Lippukunnan ryhmänjohtajien tuki  

Turva-aikuinen 
 neuvoo lippukunnan johtajistoa Turvallisesti yhdessä –ohjeeseen liittyvissä kysymyksissä 
 tukee lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa toimimisessa sekä 

tarvittaessa osallistuu tällaisten tilanteiden hoitamiseen 
 seuraa lippukunnan johtajiston Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutuksen suorittamista ja 

varmistaa, että jokainen lippukunnan täysi-ikäinen jäsen sekä kaikki ryhmänjohtajat ovat 
suorittaneet Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutuksen 

 varmistaa, että jokainen lippukunnan uusi johtaja tuntee Turvallisesti yhdessä –ohjeen sisällön 
 jakaa jokaiselle uudelle johtajalle Turvallisesti yhdessä –ohjeen sekä Turvallisesti yhdessä –

haitarin (Suomen Partiolaisten ohjeen lastensuojelua vaativissa tilanteissa toimimiseen). 
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Yhteyshenkilönä toimiminen 
Turva-aikuinen 

 on tarvittaessa yhteydessä piiriin Turvallisesti yhdessä –ohjeistukseen liittyvissä asioissa sekä 
lastensuojelua vaativissa tilanteissa 

 varmistaa, että piiritoimistoon ilmoitetaan kaikista lastensuojeluilmoitusta vaativista 
tilanteista, vaikka lippukunta tekisikin itse lastensuojeluilmoituksen.  

 

Vapaaehtoisen rikostaustan selvitys 
Turva-aikuinen 

 toteuttaa vapaaehtoisen rikostaustan selvityksen annettujen ohjeiden mukaisesti, kun 
edellytykset siihen täyttyvät (ks. Turvallisesti yhdessä –ohje s. 17-19)  

 merkitsee Kuksaan henkilön tietoihin merkinnän (tarkistuspäivämäärä) toteutetusta 
rikostaustan selvityksestä (Kuksassa kohta Vapaaehtoisen rikostaustan selvitys). 

 
 

Turva-aikuisen tuki 

 Lippukunnanjohtaja ja hallitus  
 Piiritoimisto 
 Pestissä tukena myös alueen seppo 
 Turvallisesti yhdessä –ohje sekä –taskuversio  
 https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-

turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/turva-aikuinen/  
 https://etelakarjala.partio.fi/lippukunnalle/muuta/turvallisesti-yhdessa/  

 

Turva-aikuisen koulutus 

 Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus 
 Suosittelemme lämpimästi myös partiojohtajan peruskoulutusta.  
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