
 

Turvataitotilanteet:  

Lapset voivat nostaa purkista/pussista turvataitotilanteita. Voitte yhdessä pohtia mitä tehdä näissä 

tilanteissa? Tilanteista voi keskustella tai niitä voi näytellä. Turvataitojulistetta voi käyttää apuna.  

Miten toimia tilanteessa? 

• Jos eksyt vanhemmasta  

o Esim. kaupassa, matkoilla, puistossa tai metsässä 

• Jos jotain sattuu sinulle  

o Esim. päiväkodin pihalla tai omalla kotipihalla leikkiessä 

o Esim. loukkaat jalkasi, putoat jostain kiipeilytelineestä 

• Jos joku kiusaa tai häiritsee sinua  

o Isompi lapsi, saman ikäinen, pienempi lapsi tai aikuinen 

o Esim. vetää housusi alas, kurkkii vessassa sinua 

• Jos aikuinen tekee jotain, mistä et tykkää 

o Esim. rutistaa liian kovasti, huutaa, kutittaa 

• Jos näet että jotain toista lasta kiusataan tai häiritään 

o Esim. ryhmä lapsia ajaa takaa yhtä lasta, joku jätetään leikin ulkopuolelle 

• Jos näet, että on sattunut onnettomuus tai jollekin ihmiselle tai eläimelle on sattunut jotain 

o Esim. toinen lapsi putoaa puusta, vanha mummo liukastuu jäisellä tiellä, varis on 

jäänyt siivestään kiinni naruun, syttyy tulipalo 

• Jos joku koskee sinua ikävästi tai sellaiseen kohtaan, minne et haluaisi sinua kosketettavan 

o Aikuinen tai lapsi 

o Esim. aikuinen antaa pusun poskelle, kaveri halaa, toinen lapsi ottaa pepustasi kiinni 

• Jos joku sanoo sinulle ikävästi  

o Aikuinen tai lapsi 

o Esim. haukkuu rumilla sanoilla, kiroilee, sanoo ettet ole tarpeeksi hyvä ym. 

• Jos telkkarista/ tietokoneelta tulee liian pelottava tai kummallinen ohjelma/ video/ peli 

o Esim. lastenohjelmien välissä olevat mainokset pelottavat, joku isompi lapsi näyttää 

kännykästä pelottavaa videota, isosisarus pelaa tietokoneella hurjaa tietokonepeliä 

• Jos joku lähettää sinulle kännykkään itsestään nakukuvan tai haluaisi ottaa sinusta 

nakukuvan 

o Esim. isosisarus nappaa kuvan sinun pepustasi, joku lähettää sinulle kuvan 

pippelistään 

• Jos tuntematon aikuinen pyytää sinulta apua 
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o Esim. näet, että aikuinen on loukannut itsensä, haluaa lainata kännykkääsi, kertoo 

olevansa yksinäinen ja tarvitsevansa lapsen seuraa 

• Jos tuntematon aikuinen pyytää sinua lähtemään mukaan jonnekin 

o Esim. ehdottaa autokyytiä, kutsuu kotiinsa 

• Jos joku kyselee outoja asioita sosiaalisessa mediassa 

o Esim. pyytää lähettämään kuvia sinusta, haluaa tavata, kyselee kehoosi liittyviä 

asioita, osoitetta, puhelinnumeroa  

• Jos aikuinen ei kuuntele sinua 

o Esim. sinulla on tärkeä asia ja aikuinen vaan puhuu toisen aikuisen kanssa 

• Jos aikuinen ei vastaa sinun kysymykseesi 

o Esim. aikuinen sanoo, että ei tuollaisia saa kysellä 

• Jos joku on sinulle vihainen  

o Lapsi tai aikuinen 

o Esim. olet vahingossa rikkonut toisen lapsen leikin, aikuisella on huono päivä 

• Jos joku kertoo sinulle salaisuuden, jota ei saa kertoa muille  

o Aikuinen tai lapsi 

o Kivat salaisuudet: yllätykset kaverille tai vanhemmalle, pelottavat tai ahdistavat 

salaisuudet: kaverille on tapahtunut jotain ikävää, kosketukseen liittyvät salaisuudet 

• Jos sinua pelottaa jokin asia 

o Esim. pimeä huone, pelottava satu, vihainen käytös 

• Jos joku aikuinen on nakuna ulkona 

o Esim. näyttää paljasta kehoaan takin alta 

 


