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Yhteistyö - Avoimuus - Rohkeus - Kunnioitus
 

Yhteistyössä mukana:



Hyväksy ja kunnioita muita
Ole rohkea ja kerro kiusaamisesta aikuiselle
Kuuntele, kun toisella on asiaa
Vahvistetaan yhteistä tekemistä, vedetään yhtä köyttä
Otetaan kaikki mukaan ja huomioidaan toinen toisemme
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Yhteistyö - Avoimuus - Rohkeus - Kunnioitus
 

On toimintaa, jonka kiusattu kokee kiusaamisena ja se sattuu ja
jättää ikäviä muistoja, jotka kulkevat läpi elämän
Voi olla henkistä (ikävää puhetta, nimittelyä, ulkopuolelle
jättämistä, vallan käyttöä)
Voi olla fyysistä (tönimistä, satuttamista)

MITÄ KIUSAAMINEN ON? 

APUA ON SAATAVILLA!

www.urjala.fi

PELISÄÄNNÖT KIUSAAMISEN EHKÄISYYN 
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Hyväksy ja kunnioita muita
Vahvistetaan yhteistä tekemistä, vedetään yhtä köyttä
Otetaan kaikki mukaan ja huomioidaan toinen toisemme
Ole rohkea, puhu kiusaamisesta, puutu tilanteisiin ajoissa
Selvitä kiusaamistilanteen juurisyy
Kuuntele
Huomioi ja tue sekä kiusattua, että kiusaajaa
Varmista että on käsitelty ja asia on kunnossa
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Yhteistyö - Avoimuus - Rohkeus - Kunnioitus
 

On toimintaa, jonka kiusattu kokee kiusaamisena ja se sattuu ja jättää ikäviä muistoja, jotka
kulkevat läpi elämän
Voi olla henkistä (ikävää puhetta, nimittelyä, ulkopuolelle jättämistä, vallan käyttöä)
Voi olla fyysistä (tönimistä, satuttamista)

MITÄ KIUSAAMINEN ON? 

APUA ON SAATAVILLA!

www.urjala.fi
PELISÄÄNNÖT KIUSAAMISEN EHKÄISYYN 

Urjalan kunta luotsaa näkyvyyttä ja vahvistaa asian jalkautumista yhdistyksiin.
Pelisääntöjä käydään läpi harrastustoiminnassa säännöllisesti, useammin kuin kerran
toimintakaudessa.
Pidetään kiusaamisen ehkäisyn huoneentaulu näkyvillä.
Kunnan avustusta saadessa sitoudutaan Urjalan Kiusaamisen ehkäisyn – mallin käyttöön ottoon.
sekä osallistumaan kunnan järjestämiin, yhdistyksille suunnattuihin tapaamisiin ja koulutuksiin.
Jaetaan yhdistystapaamisissa kokemuksia kiusaamisen ehkäisystä.

Positiivinen vahvistaminen jokapäiväisessä toiminnassa
Palkita reilusta käytöksestä
Olla avoimia ja puhua kiusaamisesta ja siitä, ettei se ole hyväksyttävää
Olla rohkeita ja puuttua ajoissa kiusaamiseen ja pyrkiä sen minimoimiseen
Tasavertainen kohtelu

Pidetään asiaa esillä:

Muistetaan:

MITEN KIUSAAMISTA VOI EHKÄISTÄ TOIMINNASSA

O
HJ

AAJA
T



Hyväksytään ja kunnioitetaan muita
Huomioidaan toinen toisemme
Vahvistetaan yhteistä tekemistä, vedetään yhtä köyttä tilaisuuden
vastuuhenkilön kanssa

Ollaan rohkeita, puhutaan kiusaamisesta, puututaan tilanteisiin ajoissa
Tiedotetaan ohjaajia ja valmentajia, jos tietää, että kiusaamista esiintyy
Selvitetään kiusaamistilanteen juurisyy
Kuunnellaan
Huomioidaan ja tuetaan sekä kiusattua, että kiusaajaa

Yhdessä toiminnan järjestäjän kanssa:
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Yhteistyö - Avoimuus - Rohkeus - Kunnioitus
 

On toimintaa, jonka kiusattu kokee kiusaamisena ja se sattuu ja jättää ikäviä muistoja, jotka
kulkevat läpi elämän
Voi olla henkistä (ikävää puhetta, nimittelyä, ulkopuolelle jättämistä, vallan käyttöä)
Voi olla fyysistä (tönimistä, satuttamista)

MITÄ KIUSAAMINEN ON? 

APUA ON SAATAVILLA!

www.urjala.fi
PELISÄÄNNÖT KIUSAAMISEN EHKÄISYYN 

Urjalan kunta luotsaa näkyvyyttä ja vahvistaa asian jalkautumista yhdistyksiin.
Pelisääntöjä käydään läpi harrastustoiminnassa säännöllisesti, useammin kuin
kerran toimintakaudessa.
Pidetään kiusaamisen ehkäisyn huoneentaulu näkyvillä.

Positiivinen vahvistaminen jokapäiväisessä toiminnassa
Antaa positiivista palautetta reilusta käytöksestä
Olla avoimia ja puhua kiusaamisesta ja siitä, ettei se ole hyväksyttävää
Olla rohkeita ja puuttua ajoissa kiusaamiseen ja pyrkiä sen minimoimiseen
Tasavertainen kohtelu

Pidetään asiaa esillä:

Muistetaan:

MITEN KIUSAAMISTA VOI EHKÄISTÄ TOIMINNASSA
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