
23.1.2018

1

TURVA-AIKUISTEN BRUNSSI

14.1.2018

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Minna Arminen / Jenni Kainlauri

OHEJLMA

Esittelyt

Turvallisen kasvuympäristön perusteet partiossa
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Turva-aikuisen pestikuvaus
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ESITTELYT

Mitä teet turva-aikuisen pestin lisäksi 

partiossa? Entä partion ulkopuolella?

Mitä tiedät lastensuojelusta?

Mitä tavoitteita sinulla on tälle päivälle, 

miksi tulit paikalle?

Turvallisen kasvuympäristön 
perusteet partiossa
PARTIOIHANTEET

Rakastaa luontoa ja suojella 
ympäristöä

Kunnioittaa toista ihmistä

Olla luotettava

Rakentaa ystävyyttä yli rajojen

Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen

Kehittää itseään ihmisenä 

Etsiä elämän totuutta

PARTION KASVATUSTAVOITTEET

Suhde itseen

Suhde toisiin

Suhde yhteiskuntaan

Suhde ympäristöön
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TURVA-AIKUISEN PESTI

Mitä kuuluu turva-aikuisen pestiin?

- Kuka voi toimia turva-aikuisena?

- Mitä tulee osata/tietää?

- Mistä saa tukea?

PESTIKUVAUS

E-KP on tehnyt joitain omia tarkennuksia:

- Turva-aikuisen tulee olla vähintään 22-vuotias

- Lippukuntia suositellaan pestaamaan kaksi turva-aikuista,

joista vähintään toisen on oltava yli 22-vuotias

-Turva-aikuinen järjestää tarvittaessa lippukunnalle

lastensuojelua ja Turvallisesti yhdessä -ohjeistusta koskevia

koulutuksia 

- Pestissä tukena myös alueen seppo
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Turvallisesti yhdessä 
ohjeistuksen perusteet

lapsia kohdellaan kunnioittavasti

lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan

lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia 
tuetaan sekä 

lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, 
seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja 
muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen toteutuu 
kaikessa SP:n toiminnassa. 

LASTENSUOJELU

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus 
turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja 
monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. 
Lastensuojelulain mukaan lastensuojelulla tarkoitetaan 
sosiaaliviranomaisten tekemää lastensuojelutarpeen 
selvitystä ja kunnan järjestämiä lastensuojelun tukitoimia. 
Ehkäisevää lastensuojelua ovat lasten hyvinvointia, kasvua 
ja kehitystä edistävät toimet, joita toteutetaan esimerkiksi 
opetuksessa ja nuorisotyössä. 

(LsL 2007/417, 3 §.)
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Partiossa ilmeneviä 
selvittämistä/puuttumista 
vaativia tilanteita

Juttele vieruskaverin kanssa:

- Millaisia lisäselvittelyjä vaativia tilanteita voi ilmetä
partiossa?

- Millaisiin tilanteisiin tulee puuttua välittömästi?

- Millaisissa tilanteissa tulisi olla yhteydessä
piiritoimistoon?

- Onko siulla omakohtaisia kokemuksia, joita haluat
(nimettömästi) jakaa?

Toimiminen lastensuojelua 
vaativissa tilanteissa

Ennakointi

- Toimintaohjeet kaikilla tiedossa

- Tunne huoltajat ja ole heihin yhteydessä

Älä jää yksin

- Pyytäkää apua – johtajien ei yksin tarvitse osata ratkoa
lastensuojelua vaativia tapauksia

Kysy ja kuuntele

- Älä hätiköi

- Keskustele lapsen/nuoren kanssa ja tarvittaessa yhteys vanhempiin
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LASTENSUOJELUILMOITUS 
– jokaisen oikeus

Ilmoituksen voi tehdä silloin kun havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, 
joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää. Kyseessä on 
siis henkilön oma arvio tarpeesta selvittää lapsen lastensuojelun tarve. 
Tietyillä henkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus.

Tärkeintä on, että ilmoitus tehdään viipymättä.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jos epäilee, että on 
tarpeen selvittää, voiko joku lapsi huonosti.

Ilmoituksen voi tehdä myös lapsi itse, hänen vanhempansa, perheen 
naapuri tai muu henkilö, jolla on herännyt huoli lapsen hyvinvoinnista.

Jos on epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä 
lastensuojeluilmoitus, voi kysyä neuvoa kunnan lastensuojeluviranomaiselta 
ilmaisematta lapsen henkilöllisyyttä.

Lastensuojeluilmoituksen 
tekeminen

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Lasten ja 

nuorten talolla Lappeenrannassa tai Imatralla

Ilmoituksessa tulee kertoa seuraavat asiat:

- Tiedossa olevat lapsen henkilötiedot

- Syyt, perusteet, tapahtumat

Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi (ilmoitus on kuitenkin vaikea kirjata 

täysin anonyymisti)

Vanhemmille ja lapselle/nuorelle on hyvä ilmoittaa lastensuojeluilmoituksen 

tekemisestä

Ilmoituksen tekijälle ei tule tietoja asian etenemisestä – tarvittaessa tulee 

tehdä uusi ilmoitus

Kiireettömissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä lippukunnan hallitus tai piirin työntekijä
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Tuki lastensuojeluasioiden 
hoitamisessa

Piiri (lippukuntatuki) tukee lippukuntia lasten ja nuorten hyvinvointiin 
liittyvissä asioissa

Kriisiohjeistus

Turvallisesti yhdessä –koulutus

Piiritoimisto,  Jaana Hyrkkänen

Lippukuntatuen ryhmä ja valmentajat

Sepot

Linkkilista

Lastensuojelun käsikirja:

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus:

http://moodle.partio.fi/

Turvallisesti yhdessä –ohjeistus:

https://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/turvallisesti_yhdessa.pdf

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
http://moodle.partio.fi/
https://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/turvallisesti_yhdessa.pdf

