
E-KP TURVA-AIKUISTEN BRUNSSI 18.1.2020

Lauritsala



ESITTÄYTYMINEN

1. Nimi

2. Lippukunta

3. Vahvuuskortti – mitä vahvuutta hyödynnät pestissäsi?

4. Kuinka kauan olet toiminut turva-aikuisena

5. Oletko kyseisten asioiden kanssa tekemisissä työssäsi

6. Joku muu mielenkiintoinen fakta itsestäsi



MITÄ TEHDÄÄN SEURAAVAN KOLMEN TUNNIN 
AIKANA:

- Vaihdetaan kokemuksia

- Autetaan kaveria

- Suoritetaan toiminnallisesti Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus

- Käydään läpi mahdollisia pulmatilanteita

KYSY – KESKUSTELE - KUUNTELE



KIRJAUDU PARTION MOODLEEN JA ETSI 
TURVALLISESTI YHDESSÄ -KURSSI

https://moodle.partio.fi/login/index.php

- Suoritetaan kurssia samalla, pääpaino toiminnassa

ja keskustelussa

https://moodle.partio.fi/login/index.php


2: HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUDEN 
EDISTÄMINEN

Minkälainen esimerkki sinä olet lapsille ja nuorille? 

Kenet johtajista sinä muistat hyvässä? Entä pahassa? 

oMitä muistat?

oMiten hän toimi?

oMiten puhui?

oMiten kohteli toisia? (lapsia, aikuisia)

oMiten oli läsnä? Oliko?

oMitä kertoi itsestään?

oMillainen hän oli luonteeltaan?



2 HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUDEN 
EDISTÄMINEN

•muista, että jokainen lapsi on erilainen - kunnioita sitä

•muista huomioida kaikkia ryhmän jäseniä

•kuuntele mitä lapsella tai nuorella on kerrottavana

•kohtele kaikkia oikeudenmukaisesti

•ole rehellinen ja luotettava aikuinen

•kunnioita lapsen ja nuoren oikeutta koskemattomuuteen



2 HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUDEN 
EDISTÄMINEN

Pääpaino ennakoinnissa.

•Huoltajayhteistyö

•Kiusaaminen – mitä se on? Milloin puuttua? Kuka kiusaa? Ketä kiusataan+ 
Lapset/aikuiset? Mukavasti yhdessä -ohjeistus

•Parijohtajuus

•Turvallinen tila (Helppo tulla-tunnus)



3: MIKÄ ON KALTOINKOHTELUA?
Ruumiillinen väkivalta

Toiminta, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa fyysistä kipua, haittaa tai vaurion 
lapselle, esimerkiksi lyöminen tai tukistaminen.

Henkinen väkivalta

Toiminta, joka vahingoittaa tai saattaa vahingoittaa lapsen fyysistä, henkistä, 
moraalista tai sosiaalista kehitystä, mutta joka ei aiheuta ruumiillisia vaurioita. 
Henkistä väkivaltaa ovat mm. pelottelu, uhkailu, syrjintä ja pilkkaaminen.

Laiminlyönti

Huoltaja tai muu lapsesta vastuussa oleva aikuinen jättää tarjoamatta lapselle 
tämän tarvitsemaa hoivaa, mikä vahingoittaa tai saattaa vahingoittaa lapsen 
fyysistä, henkistä, moraalista tai sosiaalista kehitystä. Hoivan osa-alueita ovat 
terveys, koulutus, henkinen kehitys, ravinto, suoja ja terveelliset elinolot.



3: MIKÄ ON KALTOINKOHTELUA?

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Aikuinen tai iältään vanhempi nuori painostaa tai pakottaa alaikäisen lapsen 
mukaan seksuaaliseen toimintaan, esimerkiksi altistaa pornolle tai koskettelee 
seksuaalisesti. Suomen rikoslain mukaan alle 16-vuotias on alaikäinen 
seksuaalirikoksissa.

Kaupallinen hyväksikäyttö

Lapsen hyväksikäyttö vastikkeellisesti niin, että muut hyötyvät siitä. Toiminta myös 
vahingoittaa tai saattaa vahingoittaa lapsen fyysistä, henkistä, moraalista tai 
sosiaalista kehitystä. Esimerkiksi nuori suostuu seksiin saadakseen alkoholia tai 
muuta materiaalia.

Hengellinen hyväksikäyttö

Hengellinen auktoriteetti käyttää väärin arvovaltaansa ja saamaansa 
luottamusta tarkoituksenaan kontrolloida tai manipuloida lasta.



4: LASTENSUOJELUTILANTEESSA 
TOIMIMINEN

Kaikille oma case → Mitä tekisit? Valitse lattialta lapuista ratkaisu, joka tuntuu parhaalta.

•lasta ei tulla hakemaan kokouksesta tai leiriltä

•selvästi päihtynyt vanhempi hakee lasta kokouksesta tai retkeltä

•lapsella tai nuorella on havaittavissa pahoinpitelyn jälkiä

•lapsi tai nuori kertoo itse laiminlyönneistä ja/tai hyväksikäytöstä

•lapsi tai nuori kertoo omasta päihteiden käytöstään tai johtajalla herää huoli sen 
vakavuudesta

•lapsen tai nuoren käytös huolestuttaa

•lapsi kertoo, että ei halua tai uskalla mennä kotiin

•huoli huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmasta, joka vaarantaa lapsen hyvinvoinnin



4 JATKUU

Mihin ilmoitan? Miten? Kenelle? Millä välineellä? 

Aikajana: 

→ mikäli huoli jatkuu, milloin teet uuden ilmoituksen?

Pyydä apua. KENELTÄ TAHANSA.



5: VAPAAEHTOISEN RIKOSTAUSTAN 
SELVITTÄMINEN

Katsotaan läpi → Muutokset edelliseen → Mitkä asiat täytyy toteutua, jotta 
rikostausta voidaan selvittää?

Toimitteko lippukunnassa näin? Miksi, miksi ette?



TUKI LIPPUKUNNILLE

Kuka auttaa? Keneltä saan apua?

→ Mene osoitteeseen kahoot.it ja toimi ohjeiden mukaan.


