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Tervetuloa 
iltateelle!
• Pidetään oma mikrofoni ja videokuva kiinni 

silloin kun ei puhuta

• Saa kysyä ja kommentoida! Puheenvuoroa voi 
pyytää nostamalla käden tai kirjoittaa 
puheenvuoropyynnön, kysymyksen tai 
kommentin chattiin

• Webinaari nauhoitetaan

• Tallenne ja materiaalit jaetaan myös 
jälkikäteen osoitteessa partio.fi/iltateet

https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/partion-iltateet/


Tänään äänessä
• Minna ”Milli” Auranen, Suomen Partiolaisten 

turvallisuusverkoston ydinryhmän jäsen

• Iina Leppäaho, Suomen Partiolaisten 
vapaaehtoistuen koordinaattori

• Haastateltavana:

– Kati Palsanen, Turvallisesti yhdessä -ryhmän 

ensimmäinen pj, lastensuojeluun perehtynyt 
sosiaalityöntekijä ja SOS-Lapsikylän 

kehitysjohtaja



Mistä puhutaan?
• Mikä on olennaista turva-aikuisen pestissä? 

• Millaista tukea pestiin on tarjolla ja mistä 
löytää lisätietoa?

• Turvallisesti yhdessä -ohje ja verkkokurssi

• Mukavasti yhdessä -ohje

• Mielen hyvinvointi partiossa -materiaali

• Häirinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen

• Kaikki työkalut ja materiaalit löytyvät 
verkkosivuilta partio.fi/turvallisuus



KEITÄ MUITA ON LINJOILLA?

Olen uusi 
turva-aikuinen 

tai vasta 
aloittamassa

Olen toiminut 
turva-aikuisena jo 

jonkin aikaa

En ole turva-
aikuinen mutta 
aihe kiinnostaa 

muuten

1 2 3



TURVA-AIKUISEN PESTI



Olennaista turva-
aikuisen pestissä
• Turva-aikuisen pestikuvaus löytyy 

verkkosivuilta

• Hyvä käytäntö on nimetä kaksi turva-
aikuista

• Partiopiireissä on nimettynä työntekijä, joka 
toimii turva-aikuisten tukena.

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

• Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä 
tietää, kuka turva-aikuinen on ja että 
hänelle voi kertoa esimerkiksi kiusaamisesta 
tai häirinnästä. 

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


Mitä turva-
aikuisen pestiin 
kuuluu
• tuntea Turvallisesti yhdessä –ohje ja

huolehtia, että lippukunnan johtajisto on 
suorittanut Turvallisesti yhdessä -
verkkokurssin

• Tukea kiusaamis- ja häirintätilanteiden
selvittelyssä

• tukea johtajistoa lastensuojelua vaativissa 
tilanteissa. 

• Lisäksi turva-aikuinen vastaa yksin ryhmää 
johtavien johtajien rikostaustan 
selvityksistä. 



TURVALLISESTI YHDESSÄ



Turvallisesti 
yhdessä -ohje
• Jokaisen partiojohtajan ja partion 

ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on 

vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön 

turvallisuutta partiossa

• Turvallisuudella tarkoitetaan muun muassa

• 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.



Lastensuojelu-
ilmoitus
• Partiossa voi tapahtua tai siellä voi tulla 

ilmi asioita, joissa tarvitaan viranomaisten 
tekemää arviointia ja toimenpiteitä, kuten 
lastensuojelua. 

• Lapsiin, nuoriin tai perheisiin liittyvä huoli 
vaatii aina selvittelyä ja toimintaa

• Partiossa ilmeneviä puuttumista vaativia 
tilanteita voivat olla esimerkiksi

• vanhempi hakee lasta kokouksesta tai 

retkeltä selvästi päihtyneenä

• lapsella tai nuorella on havaittavissa 
pahoinpitelyn jälkiä  

• lapsi tai nuori kertoo itse laiminlyönneistä 

ja/tai hyväksikäytöstä

• lapsen tai nuoren käytös huolestuttaa



Rikostausta-
selvitys
• Rikostaustaselvitys tehdään kun 

– Lippukunta on hyväksynyt Turvallisesti 
yhdessä –ohjeen osaksi omia ohjeitaan

– Henkilö ryhtyy ainoaksi täysi-ikäiseksi

johtajaksi

– Tehtävään kuuluu säännöllistä ryhmän 

johtamista

– Tehtävässä toimitaan pysyväisluontoisesti ja 
pääsääntöisesti yksin

• Suosituksena on että ryhmillä on kaksi 
johtajaa, jotka toimivat yhdessä



Kurssisuorituksen 
tarkistaminen
• Kuksan Raportit-välilehdellä löytyy 

Koulutukset-otsikon alta raportti nimeltä 
Koulutuslistaus. Kun ottaa siihen mukaan 
”Hae myös muut koulutukset” ja lataa 
exceliin, niin saa listan, josta pystyy 
suodattamaan koulutusmoduulin nimen 
perusteella Turvallisesti yhdessä -
verkkokoulutuksen suorittaneet ja 
suorituspäivämäärät. 

• Kuksa-tapahtumien osallistujaraportissa on 
nyt oma sarake tiedolle siitä, onko 
osallistuja suorittanut Turvallisesti yhdessä -
koulutuksen. Tapahtumailmoittautumisen 
yhteydessä on siis jatkossa helppo tarkistaa, 
että suoritus on kaikilla ryhmänjohtajina 
toimivilla sekä täysi-ikäisillä kunnossa.



Kurssin 
uudelleensuoritus
• Turvallisesti yhdessä -suoritus on voimassa 

viisi vuotta, jonka jälkeen se on suoritettava 
uudelleen. 

• Kurssi suoritetaan uudelleen käyttämällä 
Suorita uudelleen -painiketta kurssin 
aloitussivulla. Jos painiketta ei ole näkyvissä, 
voit suorittaa kurssin normaalisti, mutta siinä 
tapauksessa kurssisuoritus siirtyy Kuksaan 
viiveellä. Kurssin voi todistaa suoritetuksi aina 
myös tallentamalla moodlessa todistuksen 
suorituksen jälkeen.



Tukea 
Turvallisesti 
yhdessä -asioihin
• Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

löytyy verkkosivuilta Partio.fi/turvallisesti-
yhdessa

• Verkkokurssiin liittyvissä ongelmissa voi 
olla yhteydessä osoitteeseen 
koulutus@partio.fi

• Oman piirin työntekijältä saa myös 
tarvittaessa apua

mailto:koulutus@partio.fi


MUKAVASTI YHDESSÄ



Kiusaamisen 
ehkäisy ja siihen 
puuttuminen
• Partiossa on nollatoleranssi kiusaamiseen ja 

siihen tulee aina puuttua

• Ohje auttaa tunnistamaan kiusaamista ja 
antaa keinoja, miten voit pyrkiä estämään 
sitä ennakkoon

• Ohjeesta saat myös tukea kiusaamiseen 
puuttumiseen

• Osana ohjetta on vinkattu myös eri 
ikäkausien aktiviteeteista, joiden avulla 
kiusaamista voi käsitellä

• Partio.fi/mukavasti-yhdessa



MIELEN HYVINVOINTI



Mielen 
hyvinvointi 
partiossa
• Materiaalista saat vinkkejä oman 

hyvinvoinnin tukemiseen ja tilanteisiin, 
joissa toisen partiolaisen mielen hyvinvointi 
huolestuttaa

• Materiaali käsittelee yleisempiä partiossa 
kohdattuja mielenterveyden haasteita

• Partio.fi/mielen-hyvinvointi



HÄIRINTÄ



Häirinnän 
tunnistaminen ja 
siihen puuttuminen
• Partiossa on nollatoleranssi myös 

häirintään. 

• Sukupuolista häirintää on kaikenlainen ei-
toivottu huomio, joka liittyy sukupuoleen tai 
seksuaalisuuteen

• Häirinnän torjumiseen ennakkoon kannattaa 
panostaa

• Häirintätilanteeseen pitää puuttua heti 
mutta hienotunteisesti ja häirinnän kokijan 
toiveita kuunnellen

• Partio.fi/hairinta



Muista ainakin 
nämä!
• Pulmatilanteissa pyydä apua omasta 

piiritoimistosta

• Kysymyksiä ja palautetta voit lähettää 
turvallisuusverkostolle osoitteeseen 
SPturvallisuusverkosto@partio.fi

• Materiaalia löydät osoitteesta 
partio.fi/turvallisuus



KYSYMYKSIÄ TAI

KOMMENTTEJA?



KIITOS!

SPTURVALLISUUSVERKOSTO@PARTIO.FI


