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Sisältö

● Turvallisen tilan periaatteet, kokouksen käytänteet 
● Tutustuminen / ennakkotehtävän purku
● Kuulumiset lippukunnista
● Turva-aikuisen pestikuvaus 
● Turvataitopaketti (PäPa)
○ Sanasto
○ Mielikuvat ja stereotypiat

● Toiveita seuraavaan tapaamiseen
● Palaute



Turvallisen tilan periaatteet
● Tapahtumassa ei ole tilaa väkivallalle tai suvaitsemattomuudelle
● Olen avoin ja kuunteleva
● En oleta. En tee oletuksia identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta 

suuntautumisesta, partio-tai muusta taustasta, elämäntilanteesta tai 
perhesuhteista. En oleta että kaikki ajattelevat samoin tai pystyvät samaan 
kuin minä

● Arvostan moninaisuutta ja annan muille tilaa ilmaista itseään
● Kunnioitan toisten henkilökohtaista tilaa ja rajoja
● Välitän ja pidän huolta - itsestäni, muista ja ympäristöstä
● Myötävaikutan positiivisen ilmapiirin rakentumiseen
● Olen luottamuksen arvoinen

Linkki SP:n materiaaliin: https://urly.fi/1Zev 

https://urly.fi/1Zev


Esittäytyminen / Ennakkotehtävä

Jokainen meistä on arvokas ja tärkeä juuri sellaisena kuin on, riippumatta 
siitä millaisia ominaisuuksia meillä on tai mistä taustoista tulemme. 

Tässä ennakkotehtävässä on tarkoitus löytää vahvuuksia ja hyviä puolia 
itsestä. Kirjaa paperille ylös etunimesi kirjaimet allekkain. Mieti jokaisella 
nimesi kirjaimella alkava positiivinen sinua kuvaava sana ja kirjaa ylös. 

A voin
N auravainen
N ikkaroinnissa taitava
I nnostuva



Kuulumiset

- Miten lippukunnissa menee?
- Mitä on mielen päällä? Mikä mietityttää?
- Missä on onnistuttu?

- Muutama nosto kaikilta



Turva-aikuisen pestikuvaus
Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö (E-KP:llä kaksi, joista toinen vähintään 22-vuotias), joka 
tuntee Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. 

Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa omasta tai 
muiden kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen opastaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä lastensuojeluun. Partiopiireissä on nimettynä 
työntekijä, joka toimii turva-aikuisten tukena ( Jaana).

Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä tarvittaessa osallistua 
tällaisten tilanteiden hoitamiseen. (Lisäksi turva-aikuinen vastaa yksin ryhmää johtavien johtajien rikostaustan selvityksistä.) 

Jos lippukunta ei nimeä turva-aikuista, kuuluvat tehtävät lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle.

Turva-aikuisen pestikuvaus

SP: https://urly.fi/1Zew 

E-KP: https://urly.fi/1Zex 

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/turva-aikuinen-pestikuvaus-22.06.2016.pdf
https://urly.fi/1Zew
https://urly.fi/1Zex


Turvataidot -paketti
- Pääkaupunkiseudun Partiolaisten suunnittelema kokonaisuus

- Turvataidot-ohjelmapaketti sisältää jokaiselle ikäkaudelle sopivalla tavalla turvataitoja 
käsittelevää ohjelmaa

- Turvataidoilla tarkoitetaan taitoja, joiden avulla lapsella ja nuorella on valmius suojella 
itseään turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa sekä ohjata heidät puhumaan asiasta 
aikuisille

- Turvataitojen avulla pyritään vahvistamaan lapsen ja nuoren itsetuntoa ja itsensä 
tuntemista sekä edistää vuorovaikutustaitoja ja kannustaa hyviin kaverisuhteisiin  

https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/turva-aikuinen/ 

https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/turva-aikuinen/


Sanasto

Yhtenä harjoituksena samoajille ja vaeltajille on tarjottu Alias-tyyppistä peliä 
teemaan sopivilla sanoilla. Etäaikana tehtävän voi kääntää päälaelleen ja 
hyödyntää esimerkiksi Answergarden-sovellusta.

Pelataan yhdessä!

Vääriä vastauksia ei ole. Tämä on turvallinen tila tuoda esiin omia ajatuksia tai 
arvauksia. Opitaan yhdessä uutta! :) 



Saavutettavuus



Syrjintä



Seksuaalinen häirintä



Mielikuvat ja stereotypiat

Seuraavan Kahoot!-pelin aikana on tarkoitus herätellä samoajia ja vaeltajia 
ajattelemaan ja pohtimaan stereotypioita ja mielikuvia asioista, ilmiöistä ja 
ihmisistä.

Apukysymykset voivat auttaa keskustelun herättäjinä:

● Mitä ennakkoluuloja kohdistuu nuoriin?
● Mitä haittaa on sterotypioista?
● Mitä tarkoittaa kunnioittaminen?

Tervemenoa pelaamaan! → kahoot.it 



Ajatuksia
Turvataitopaketin 

alkutunnelmat

Miltä tuntui osallistua?

Löytyykö lippukunnasta johtajia vetämään 
tällaista ohjelmaa?

Onko tälle yleensä tarvetta? 

Olisiko suoritusmerkille tarvetta? Motivoiko 
ottamaan mukaan ohjelmaan?



Toiveet seuraavaan turva-aikuisten tapaamiseen 
- Vapaata keskustelua
- Kerätään ajatuksia samalla yhteiselle Flinga-seinälle: https://flinga.fi/s/FDA4C2D
- Toisten ideoita saa kompata, parastaa ja kehittää edelleen
- Saa myös olla eri mieltä

https://flinga.fi/s/FDA4C2D




Palautelinkki: 
https://forms.gle/P3azfvPrNzucoYLS9 

https://forms.gle/P3azfvPrNzucoYLS9
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