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TURVALLISUUS PARTIOTOIMINNASSA 
-TAPAUKSET 
 

Leikkaa seuraavilla sivuilla olevat Turvallisuus partiotoiminnassa –tapaukset erilleen ja jaa ne kouluttautujille. 
Nämä tapaukset ovat esimerkkitapauksia siitä, mitä partiossa saattaa ja usein tapahtuukin. Parien tehtävänä 
on keskustella tapauksista ja kuinka niissä tulisi toimia. Harjoitus voidaan toteuttaa myös ryhmäkeskusteluna. 

Käykää harjoitus lopuksi keskustellen läpi. 

 

 



 
   

Tapaus 1 
Huomaat laumaillassa, että sudenpentuikäisellä Jampalla on toinen silmä mustana. 

Kysyt ohimennen Jampalta, missä hän on silmänsä satuttanut, ja Jamppa vastaa vaivautuneena, että hän on 
kaatunut pallopelissä. Jamppa on myös aiempaa sulkeutuneempi ja aran tuntuinen. 

Seuraavalla kerralla, kun olette uimassa, huomaat että Jampan vartalossa on monia mustelmia, joista osa on jo 
vanhempia. Jampan vanhemmat vaikuttavat mukavilta, ja isä hakee pojan usein partiosta. 
 

• Miten tulkitset Jampan tilanteen? 
• Mitä voit tehdä Jampan auttamiseksi? 
• Keiden kanssa asiasta pitää keskustella? 
• Mihin toimenpiteisiin ryhdyt? 

 

 

 

Tapaus 2 
Jussi on tarpojaporukan nuorin. 

Jussi saa kuulla jatkuvasti naljailua partiossa. Toiset pojat eivät haluaisi olla tekemisissä Jussin kanssa. He ovat 
myös samalla luokalla. Kysyttyäsi asiaa Jussin äidiltä, kuulet että Jussia on kiusattu ja jopa lyöty koulussa. 

Jussi ei itse halua puhua asiasta ja on muutenkin vetäytyvä ja hiljainen. 
 

• Miten voit puuttua asiaan? 
• Miten voit auttaa Jussia? 
• Keiden kanssa asiasta pitäisi keskustella ja miten? 

 

 

 

Tapaus 3 
Olet johtajana kesäleirillä. Leirillä on kahdeksan johtajaa ja 20 muuta leiriläistä eri ikäluokista. Ilmat ovat olleet 
hienot, lämmintä ja aurinkoista säätä on riittänyt. Muutenkin tuntuu, että kaikki on mennyt nappiin. 

Yksi johtajista on vastannut ruoanlaitosta kahden nuoremman johtajan kanssa. Leiriviikon torstaina Pekka-
sudenpentu sairastuu. Hänelle nousee kuume ja hän alkaa oksennella ja ripuloida. Pekan vanhemmat hakevat 
pojan kotiin. 
Illalla myös viisi muuta lasta valittaa pahaa oloa ja perjantaiaamuna suurimmalla osalla leiristä on oireita. Myös 
kaikki johtajat alkavat saada oireita, kaikki paitsi Tytti, joka moniallergiansa takia on syönyt omia ruokia koko 
leirin ajan. 
Pisteenä iin päällä, Pekan vanhemmat soittavat kertoakseen, että Pekka on jouduttu viemään sairaalaan oireiden 
pahennuttua rajusti. Leirin pitäisi kestää vielä sunnuntai-iltaan. 

 
• Mitä teet johtajana ensimmäiseksi? 
• Kuinka estät lisäonnettomuudet? 
• Mistä kaikki voi johtua? 
• Miten tapahtuneen olisi voinut estää? 
• Täytyykö leiri keskeyttää? 
• Kenelle ilmoitat johtajana ensimmäiseksi? 
• Miten ilmoitusketju jatkuu? 
• Miten selität tapahtuneen vanhemmille? 
• Kenelle tapahtuneesta tiedottaminen yleensäkään kuuluu? 

 



 
   
 

Tapaus 4 
Tavallisessa tiistai-illan kokouksessa harjoitellaan puukon käyttöä. Ohjeistatte käyttöä huolella ja käytte läpi 
turvallisuusasiat. Silti Miro jatkaa heilumistaan ja makkaratikkua vuollessaan viiltää Siniä käteen, jolloin kädestä 
alkaa vuotaa runsaasti verta. 

 
• Miten hoidat Sinin? 
• Miten puutut Miron toimintaan? 
• Kenella asiasta ilmoitetaan? 


