
Yhteislaulu

• Teemme toisistamme vahvoja,

• emme pelkää toisten kohtaamista.

• Oomme vahvempia yhdessä,

• etenemme,

• käsi kädessä.



Turvallisemman tilan 
periaatteet toiminnallisesti



Flinga QR-Koodi



Turvallisemman tilan periaatteet lasten silmin

• https://www.youtube.com/watch?v=hwvrprD66PM

https://www.youtube.com/watch?v=hwvrprD66PM


Turvallisemman tilan 
periaatteet 
harrastustoiminnassa



Työpajan sisältö

• Luova lava toiminnan ohjaajien esittäytyminen

• Lasten kommentteja luova lava toiminnasta

• Työpaja turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesta toiminnasta

• Turvallisemman tilan -periaatteiden kuvakortit

• Lapsille suunnatut turvallisemman tilan periaatteet, joiden pohjalta tehdään säännöt toiminnalle. Esimerkkejä 
ja aktiviteetteja Luova lava –toiminta

• Ideoita ja toimintatapoja chat-seinälle, joiden avulla turvataan turvallisemman tilan toteutuminen lasten toiminnassa.

• Toiminnalliset menetelmät: tilassa liikkuminen, maalaus, rajojen asettaminen, biisi

• QR-koodilla pääsee kirjautumaan chat-seinälle

• Palaute ja kysymykset toiminnasta



Turvallinen harrastus

• Mahdollistaa lapsille ja nuorille luovaan toimintaan heittäytymistä, taitojen harjoittelua
sekä kokemista ja onnistumista.

• Tukee osallistujan oman mielipiteen muodostamista ja perustelemista.

• Luova lava -monitaidetoiminta tukee esiintymistä ja omasta Hetki taitelijana -
kokemuksesta nauttimista. Hetki taiteilijana on ryhmän yhteinen tuotos.

• Haluamme, että jokainen osallistuja voi kokea olonsa turvalliseksi Nuorisoseurojen 
Luova lava -toiminnassa, ja siitä syystä noudatamme turvallisemman tilan 
periaatteita.

• Turvallisempi tila tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokainen saa olla oma itsensä. 
Voimme luoda turvallisempaa tilaa yhdessä, kun jokainen noudattaa yhteisiä ohjeita.



Periaateisiin sitoutuminen

Luova lava -monitaidetoiminnassa tehdään lapsille
suunnatut turvallisemman tilan periaatteiden
mukaiset säännöt. Nämä toimintaperiaatteet tehdään
yhdessä osallistujien kanssa luovasti ja osallistavasti.

Teema pohjautuu ja nojaa sisällöltään lapsen oikeuksien
sopimuksen:

§13: Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne 
eivät loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on 

oikeus saada tietoa.



Luova lava -
toiminta

• Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen

esittävien taiteiden leiri- ja harrastustoimintaa.

• Sisältönä on yleisimmin teatteri, tanssi, musiikki, 

sanataide, kuvataide ja sirkus.

• Osallistujien oma luovuus ja osallisuus ovat

keskeistä toiminnassa.

• Luova lava on matalan kynnyksen taidetoimintaa

– osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta

taiteen harrastamisesta.

• Toimintaan sisältyy yhteinen esitys, Hetki

taiteilijana.

• Luovalava.fi

https://nuorisoseurat.fi/toiminta/luova-lava


Nuorisoseurat ja 
harrastustoiminta

• Harrastustoimintaamme ohjaa
kasvatusnäkemyksemme.

• Meillä harrastukset ovat aina kasvun
tukena.

• Meillä on yli tuhat viikoittaista
toimintaryhmää yli 600 paikallisessa
seurassa!

• Meillä harrastetaan tanssia, teatteria, 
liikunta ja montaa muuta lajia!



Harrastustoiminnan
tavoitteet

• Jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja 
tervetulleeksi.

• Jokainen saa olla oma itsensä.

• Harrastajat tietävät, miten täällä toimintaan
ja miten asioihin puututaan.

• Yhteisöllisyys kasvaa.

• Ryhmällä on omia sisäisiä juttuja.

• Osallistujat luottavat toisiinsa.

• Ryhmässä on avoin ilmapiiri.



Ole avoin

Kohtaa muut läsnäolijat ilman ajatusta siitä, 

millainen ihminen hän voisi olla. Anna 

jokaisen olla oma itsensä.

• Miten ohjaajana tuet avoimuutta?

• Millaiset harjoitteet tai leikit tukevat

avoimuutta?



Kunnioita

Tutustu ja juttele kaikkien kanssa. Kuuntele ja 

kannusta. Ethän koske toiseen ihmiseen tai toisen

tavaraan ilman lupaa.

• Millaisia tapoja on huomioida kaikki osallistujat?

• Miten uudet jäsenet otetaan vastaan?

• Miten toimitaan, jos toisten tavaroihin kosketaan

ilman lupaa?

• Miten toimitaan, jos toisiin kosketaan ilman lupaa

tai epäsopivasti?



Huomioi

Kerro ohjaajille, mikäli kohtaat epäreilua tai 

muuta epäasiallista kohtelua. Auta jos huomaat, 

että joku kiusaa tai loukkaa toista, ja käy

kertomassa ohjaajalle.

• Mitä tapoja ohjaajalla on huomioida ja 

havainnoida ryhmää?

• Millaisilla harjoitteilla tai leikeillä pystyt

havainnoimaan ryhmää?



Pyydä anteeksi

Jos huomaat että olet loukannut tahallisesti tai 
vahingossa, pyydäthän anteeksi.

• Miten osallistujien kanssa voi harjoitella anteeksi
pyyntöä? Onko muita keinoja kuin sanallinen?

• Mitä keinoja harrastajilla on ilmaista, että ei pidä
jostain asiasta/käytöksestä tms?



Rentoudu

Osallistu toimintaan rennosti. Virheitä sattuu

kaikille. Kysy ja keskustele rohkeasti. 

Jos et ole varma jostakin asiasta, voit aina kysyä

muilta osallistujilta tai ohjaajilta.

• Mistä näet, jos joku ei ymmärrä ohjeita tai on 

epävarma? Mitä keinoja tässä on tukea?

• Mikä lisää ryhmän yhteistä hyvinvioitia?

• Millaisia yhteisiä juttuja teidän ryhmällä on?



Ohje osallistujalle - toimi näin

Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua

• Häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. Häirintää voi 

olla rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. 

Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, 

jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen 

kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä.

• Kaikenlainen häirintä on kiellettyä toiminnassamme. Häirintään puuttuminen ei ole vain kohteen 

vastuulla. Voit kuitenkin ilmaista sinulle sopivalla tavalla, jos toisen henkilön toiminta sinua kohtaan tuntuu 

epämukavalta. Jos koet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, tai et ole varma onko kyse häirinnästä, 

voit aina olla yhteydessä ryhmäsi ohjaajaan.

• Teemme parhaamme, että toimintamme on turvallista kaikille, ja kuulemme siitä mielellään myös 

palautetta.



Ajatuksia turvallisemman tilan
periaatteidenkäyttöönottoon

• Käy ensin rauhassa itse periaatteet läpi, ja vasta sen jälkeen osallistujien kanssa.

• Pysähdy lukiessasi kysymään esimerkiksi: ”Mitä tämä sana tarkoittaa?” Pohdi: “Minkälaisissa tilanteissa tällaista voisi
sattua?" "Miten siihen tulisi reagoida?” ”Miten tämä voisi näkyä juuri täällä meillä?”

• Monet hyötyvät kuvista, käytä niitä lisänä. Voit myös kuvittaa piirtämällä periaatteita ylös.

• Voit käyttää yhdessä pelkkiä kuvia ja keskustella, mitä tämä kuva tarkoittaa meidän toiminnassa. Voit myös keksiä
kuvaan sopivan leikin tai harjoitteen, joka tukee turvallisemman tilan periaatteita.

• Ole avoin kysymyksille. Jos et tiedä, miten selittää jokin sana tai asia, pyry selvittämään merkitys. Aikuistenkaan ei tarvitse
tietää kaikkea. Muista palata asiaan!

• Muista - aikuisen esimerkki on isoin suunnannäyttäjä. Jos teet itse virheen tai epäonnistut, näytäthän avoimesti mallia, 
miten toimitaan reilusti ja oikein.

• Tutustu ryhmääsi, juttele kaikkien kanssa. Ole kiinnostunut, näin olet heti lähempänä ryhmääsi ja voit puuttua ajoissa.

• Turvallisemman tilan periaatteet voi pilkkoa pienemmiksi. Periaatteita tukevia harjoitteita ja leikkejä sekä keskusteluja
kannattaa käydä läpi pitkin toimintakautta. Älä purista sääntöjä tyyliin: “Nyt on pakko tehdä säännöt!”



Otathan toiminnassasi käyttöön 
turvallisemman tilan periaatteet

kiitos!

Turvallisemman tilan periaatteet löydät Nuorisoseurojen työkalupakista.


