
TURVALLISEMMAN 
TILAN PERIAATTEET

Haluamme, että jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi toiminnassamme. Siksi noudatamme turvallisemman tilan 
ohjeita. Turvallisempi tila tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokainen saa olla oma itsensä. Voimme luoda turvallisempaa 
tilaa yhdessä, kun jokainen noudattaa seuraavia ohjeita:

1. Ole avoin
Kohtaa muut läsnäolijat ilman ajatusta 
siitä, millainen ihminen hän voisi olla. 

Anna jokaisen olla oma itsensä.

2. Kunnioita
Tutustu ja juttele kaikkien kanssa. 

Kuuntele ja kannusta.
Ethän koske toiseen ihmiseen tai 

toisen tavaraan ilman lupaa.

3. Huomioi
Mikäli kohtaat epäreilua tai muuta 
epäasiallista kohtelua, kerro heti

ohjaajalle. Auta jos huomaat, että joku 
kiusaa tai loukkaa toista, ja käy 

kertomassa ohjaajalle.

4. Pyydä anteeksi
Jos huomaat että olet loukannut 

tahallisesti tai vahingossa, 
pyydäthän anteeksi.

5. Rentoudu
Osallistu toimintaan rennosti. Virheitä 

sattuu kaikille. Kysy ja keskustele 
rohkeasti. Jos et ole varma jostakin 

asiasta, voit aina kysyä muilta
osallistujilta tai ohjaajilta.

Ajatuksia turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönottoon lasten kanssa

1. Käy ensin rauhassa itse periaatteet läpi, ja vasta sen jälkeen lasten kanssa.
2. Pysähdy lukiessasi kysymään lapsilta esimerkiksi: ”Mitä tämä sana tarkoittaa?” ”Ymmärrätkö mitä tämä tarkoittaa?” 
”Miten tämä voisi näkyä juuri täällä meillä?”
3. Monet hyötyvät kuvista, käytä niitä hyödyksi. Voit myös kuvittaa piirtämällä periaatteita ylös!
4. Ole avoin lasten kysymyksille. Jos et tiedä miten selittää jokin sana tai asia, sano selvittäväsi asiaa. Aikuistenkaan ei 
tarvitse tietää kaikkea. Kun olet selvittänyt, muista palata asiaan!
5. Muista: aikuisen esimerkki on isoin suunnannäyttäjä lapsille! Jos itse teet virheen tai epäonnistut, näytäthän avoimesti 
mallia, miten toimitaan reilusti ja oikein.
6.Tutustu ryhmääsi, juttele kaikkien kanssa ja ole kiinnostunut näin olet heti lähempänä ryhmääsi ja voit puuttua ajoissa.
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