
 

Kiusaamistilanteet partiossa 

 

Partio on kaikille jäsenilleen turvallinen harrastuspaikka. Epäasialliseen käytökseen 

puututaan heti. Tällaista on mm. kiusaaminen, häirintä ja sääntöjen rikkominen. Jokainen 

ryhmä tekee itselleen säännöt omin sanoin. Kuitenkin niin, että niistä löytyy kiusaamisen eri 

muodoissa, toisen arvostelun ja ilkeilyn kieltäminen. Säännöissä tulee myös lukea, että kotiin 

otetaan yhteys, jos on tarve tai tilanteet toistuvat. 

 

1.taso KESKUSTELU 

Kun lapsi / nuori ensimmäistä kertaa rikkoo sääntöä, johtaja välittömästi tilanteen jälkeen käy 

asian läpi kahden kesken lapsen kanssa.  

Tavoite: lapsi / nuori huomaa säännön rikkomisen ja asiaan löytyy ratkaisu. Esim. “Kerropas 

Aku, miksi me ollaan tässä…”  

Jos toista kohtaan on rikottu, Aku menee pyytämään myös anteeksi ja tilanne selvitetään.  

 

2.taso TURVA-AIKUINEN MUKAAN 

Jos tilanne on hankala, esim. iso riita, ratkaisematon tilanne, ota yhteys myös turva-

aikuiseen.  

Tilanne on hyvä käydä läpi myös ryhmän kanssa. Esim. “Millaista täällä on kun nimitellään / 

tulee tällainen riita?” Käydään myös ryhmän säännöt läpi uudelleen. 

 

3.taso YHTEYS KOTIIN 

Jos tilanteet vielä toistuvat saman lapsen / nuoren kohdalta TAI tilanne on vakava, esim. 

väkivaltaa, ota yhteys turva-aikuiseen. Lisäksi lapsi soittaa itse kotiin. 

Kerro lapselle, miksi näin tehdään. Käy rikkomus läpi ja kerro, että hänen pitää kertoa 

asiasta rehellisesti huoltajalleen. Soita itse huoltajalle ja kerro kuka olet ja miksi soitat. “Iines 

laumanjohtaja partiosta moi, Akulla ei ole mennyt tänään ihan reilulla tavalla tämä kerta ja 

siksi soitamme. 

Aku kertoo, että on esim. töninyt / lyönyt Roopea ELI mitä on tapahtunut JA mitä siitä 

seurasi: ”Roope kaatui ja loukkasi kätensä.” 

-> anteeksipyyntö ja Aku lupaa auttaa Roopea ensi kerralla käden ollessa vielä kipeä. 

 

Myös kiusaaja voi ottaa tilanteen raskaasti -> lohduta tarvittaessa! “Tämä oli paha paha 

juttu, mutta ei maailmanloppu. Tästä eteenpäin toimitaan fiksummin”  

 

4.taso YHTEISPALAVERI JA RANGAISTUS 

Jos tilanne edelleen jatkuu tai tilanteella on ollut vakavat seuraukset esim. fyysinen 

loukkaantuminen, on tärkeää pikaisesti pitää yhteispalaveri yhdessä ryhmänjohtajan, 

huoltajan, lapsen ja turva-aikuisen kanssa. Tieto lippukunnanjohtajalle! 

Palaverissa käydään läpi vanhempien käsitys tilanteesta ja fiiliksistä. Kertaa, mitä on tehty jo 

ja miten on vaikuttanut.  

Kysy lapselta, mitä pitäisi tapahtua, että hän voi jatkaa partiossa. Konkreettisia vastauksia: 

“esim. lupaan olla tönimättä / lopettaa Tupun haukkumisen / lupaan kuunnella muita / otan 

oman aikuisen mukaan” 

Mitä tapahtuu, jos näin ei käy / onnistu? “Jos rikon lupaukseni, en saa osallistua partioon 

kahdella seuraavalla kerralla / en pääse seuraavalle retkelle mukaan” 

Rangaistuksella rajallinen kesto. Onnistumisesta kiitetään ja viestitään myös vanhemmille. 

 



 

5.taso VASTUU LIPPUKUNNAN JOHDOLLE 

Jos tilanne edelleen jatkuu kaikesta huolimatta, on otettava yhteys 

lippukunnanjohtajaan -> hallitus.  

Yhden henkilön haasteet eivät saa kokoaikaisesti määritellä ryhmän toimintaa. Koko 

ryhmän, lasten ja johtajien, turvallisuus ja turvallisuuden tunne toiminnassa on huomioitava.  

 


