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Virtuaalinen koloilta turva-aikuisille

Suomen Partiolaisten Turvallisuusverkoston ydinryhmä ja Kajo 2022 henkisen turvallisuuden tiimi

Diat ja tallenne tulevat https://kajo2022.fi/materiaalit/ ja https://www.partio.fi/turva-aikuinen

https://kajo2022.fi/materiaalit/
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/turva-aikuinen/


KOLOILLAN KULKU

Turva-aikuinen Kajolla

Turvallisesti yhdessä

Mitä on henkinen turvallisuus Kajolla?

Nuoren mielen ensiapu –koulutukset Kajon 
tekijöille

Kysymykset ja kommentit

"Sisaruspiiri"
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TURVA-AIKUINEN KAJOLLA

• Turva-aikuinen tukee ja huolehtii leirilippukunnan henkisestä ja fyysisestä 
turvallisuudesta oman pestinsä ohella.

• Ennen leiriä turva-aikuinen varmistaa, että jokainen leirilippukunnan yli 15-
vuotias on suorittanut Turvallisesti yhdessä -koulutuksen jo ennen Kajolle 
osallistumista.

• Olisi hyvä, jos pestiin valitulla on aikaisempaa kokemusta turva-aikuisen 
pestistä. Turva-aikuisen tulisi olla tuttu ja näkyvä henkilö leirilippukunnassa, 
jotta kynnys ottaa yhteyttä häneen on mahdollisimman matala.

• Turva-aikuiselta edellytetään:
• Vähintään 22 vuoden ikää
• Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeiden tuntemusta
• Ajantasaisia ensiaputaitoja
• Turvallisesti yhdessä -koulutuksen suorittamista

• Leirilippukunnanjohtaja pestaa leirilippukunnan turva-aikuisen. Pesti kestää 
kevät 2022–kesä 2022. Pestikuvaus 
otettu https://kajo2022.fi/lippukunnille/leirilippukunta/

https://kajo2022.fi/lippukunnille/leirilippukunta/
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• Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja 
partion ryhmänohjaajan ohje, jonka tarkoituksena on 
vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta 
partiossa.

• Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutuksen suorittaminen 
on pakollista kaikille Kajolle osallistuville samoajille, 
vaeltajille, aikuisille sekä vastaavan ikäisille partioon 
tutustujille ja KV-osallistujille.

• Kunkin pestaajan vastuulla on tarkistaa omien pestattujen 
kurssisuoritus (esim. kuvakaappaus todistuksesta).

• Koulutuksen sisältö on sellaista, jota samoajien ja vaeltajien 
kanssa voisi käydä läpi luotsauskeskusteluissa, ennen 
leiriä.

• Suoritus on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Jos 
kurssisuorituksestasi on jo aikaa, tsekkaa pitäisikö suoritus 
päivittää... 

• https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-
johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/

TURVALLISESTI YHDESSÄ

https://partio.emmi.fi/l/TSCfdVn7XnDJ
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/
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MITÄ ON HENKINEN 
TURVALLISUUS KAJOLLA?
• Henkinen turvallisuus on mielen hyvinvoinnin tukemista suurleirillä, 

johtajien jaksamisen vahvistamista pesteissään sekä 
mielenterveyden pulmatilanteisiin avun tarjoamista mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa

• Käytännössä tarjoamme kohtaamista, ohjausta, keskusteluapua ja 
tarvittaessa mahdollisuuden lepoon

• Palvelut -> Turvallisuus -> Henkinen turvallisuus
• Ei ole aiemmin ollut itsenäisenä 

osana turvallisuusorganisaatiota; käynnissä toimintamallin 
kehittely Kajolle

• Tällä hetkellä työn alla mm.
• Eksperttipestaus tehty
• Yhteistyöverkostojen vahvistaminen; Kajon Hyvinvointisuunnitelman 

kokoaminen
• Puhelinpalvelun suunnittelu (kaikkien osallistujien saavutettavissa)
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Leiriarjen tiimi - kympit Tiitus Lahti ja Timo Lampi
• 12 eksperttiä
• Kohtaamisen paikka Keidas, jossa mahdollisuus keskustella ja 

ladata omaa akkuaan (yhteistyö kohtaamistyön kanssa)
• Puhelin, johon kuka tahansa leirille osallistuva voi ottaa yhteyttä 

(soitto, WhatsApp)
• Levon mahdollisuus leirin aikana (yhteistyö johtajahuollon 

Lepolan kanssa)
• Keskustelutuen tarvitsijoita voi olla paljonkin ja tähän luomme 

yli toimialueiden kattavan verkoston yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa

Leirisairaalan tiimi - kympit Jaana Laukkanen ja Heli Pohjasniemi
• 2 psykologia, 5 psykiatrista sairaanhoitajaa
• Leirisairaalan henkisen tuen tiimi hoitaa vakavat 

ja ammattiapua tarvitsevat ongelmat
• Hoidontarpeen arvioinnin kautta akuutit ajat tai suora 

ajanvaraus leirisairaalalle ammattilaisen (psykologi, 
psykiatrinen sairaanhoitaja) vastaanotolle

• Huolet alle 18-vuotiaista partiolaisista kasvaneet suuriksi -> 
lastensuojelullisen huolen puheeksi ottamisen ja ilmoituksen 
tekemisen tuki; lastensuojeluilmoituksen tekoon Kajolla tulee 
ohjeistus leirilippukuntakansioon

HENKISEN TUEN TIIMIT
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Henkisen
turvallisuuden
yhdyspinnat



+ Henkisen tuen ryhmä
• Yllättävän tilanteen sattuessa jalkautuva porukka eli 

eri asia kuin Kajon kriisiryhmä
• Nimilistaa kootaan yli henkisen turvallisuuden (esim. 

Sepot ja osaajat johtajahuollossa tmv) -> Jos sopisit 
mukaan, laita sähköposti timo.lampi@partio.fi

• Ulkopuolisen purun tarpeeseen varauduttava myös; 
tähän tuki Kanta-Hämeen sosiaali- ja 
kriisipäivystyksestä
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NUOREN MIELEN ENSIAPU -
KOULUTUS
• Yli 18-vuotiailla Kajon tekijöillä mahdollisuus osallistua Mieli ry:n Nuoren 

mielen ensiapu –koulutukseen www.mieli.fi/nuoren-mielen-ensiapu

• Koulutuksen kesto on 14 h ja siitä saa Mieli ry:n myöntämän 
koulutustodistuksen; koulutus on kajolaisille maksuton

• Koulutuksen tarkoituksena on

• edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten mielen hyvinvointia

• kasvattaa tietoisuutta mielenterveyttä edistävistä ja kuormittavista tekijöistä

• vähentää leimaantumista ja syrjintää

• tarjota oman huolen puheeksi ottamiseen rohkeutta ja keinoja

• Tulevat koulutukset (SP:n jäsenmaksun maksaneille)

• SP Nuoren mielen ensiapu –koulutus Kajolle 
pestatuille https://www.partio.fi/nmea/

http://www.mieli.fi/nuoren-mielen-ensiapu
https://www.partio.fi/nmea/


• Leirit ovat huikeita elämyksiä, mutta niin 
monelle myös henkisesti kuormittavaa ja 
stressaavaa
➢ huomioidaan tämä alusta asti ja pidetään 

huolta jokaisen Kajolle osallistuvan henkisestä 
hyvinvoinnista yhdessä

HENKINEN 
TURVALLISUUS ON 
KAIKKIEN VASTUULLA 
JA YHTEINEN ASIA <3



MITÄ MUUTA MIELESSÄ?
KYSYMYKSET JA KOMMENTIT
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FLINGA-KOOSTE 22.3.22
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FLINGA-KOOSTE 26.4.22



Henkisen turvallisuuden mestari Tarja Kallio

Leiriarjen henkisen tuen kympit Tiitus Lahti & Timo 
Lampi

Leirisairaalan henkisen tuen kympit Jaana Laukkanen 
& Heli Pohjasniemi

etunimi.sukunimi@partio.fi

OTA YHTEYTTÄ MATALALLA KYNNYKSELLÄ 
KAJON HENKISEN TUEN TIIMIIN

mailto:Etunimi.sukunimi@partio.fi


"SISARUSPIIRI"
Viiden sormen meditaatio

Ota kiinni peukalosta... Mistä olet aidosti kiitollinen tällä hetkellä?

Ota kiinni pikkurillistä... Kuka saa sinut iloiseksi?

Ota kiinni nimettömästä... Mikä tilanne sai sinut innostumaan kovasti?

Ota kiinni keskisormesta... Kuka ihminen on sinulle todella tärkeä?

Ota kiinni etusormesta... Mikä tekee sinut onnelliseksi?

LÄHDE: Tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaali, Luokka-asteet 7-9, 
Oulu https://www.turvataitokasvatus.fi/documents/23152206/26913058/Turvallinen
-Oulu_7-9luokka_A4_sahkoinen_29092021-1.pdf/159ab297-9765-4130-8fac-
84bfd0f568f2

https://www.turvataitokasvatus.fi/documents/23152206/26913058/Turvallinen-Oulu_7-9luokka_A4_sahkoinen_29092021-1.pdf/159ab297-9765-4130-8fac-84bfd0f568f2

