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[Alatunniste] 

Turun kaupungin aluenuorisotilojen säännöt 11.1.2020 alkaen 
 

Nuorisotilat ovat julkisia tiloja, joissa noudatetaan yleisiin hyviin tapoihin sekä lakeihin perustuvia sään-

töjä, käytäntöjä ja toimintatapoja. Näiden sääntöjen noudattaminen luo edellytykset sille, että nuorisoti-

lassa käyvillä olisi mukava olla ja tila olisi turvallinen ja viihtyisä kaikille. Nuorisotilassa jokainen huoleh-

tii omalta osaltaan sääntöjen noudattamisesta sekä yleisestä siisteydestä laittamalla roskat roskiin ja 

palauttamalla käyttämänsä tavarat takaisin. 

Häiritsevä ja epäasiallinen käytös  

Toiminnan ja käyttäytymisen tulee olla asiallista, eikä se saa loukata eikä syrjiä ketään. Kiroileminen, 

rasistiset kommentit, loukkaavat nimitykset ja kiusaaminen ovat ehdottomasti kiellettyjä. Kaikenlainen 

väkivaltainen käytös ja turha voiman käyttö nuorisotiloissa on kielletty. Jokaisella nuorella on nuorisoti-

lassa oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen.  

Päihteet, tupakka ja muut nikotiinituotteet 

Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito nuorisotilassa ja sen välittömässä lä-

heisyydessä on kielletty. 

Tupakointi sekä muiden nikotiinituotteiden (nuuska, energianuuska, sähkötupakka yms.) käyttö ja esil-

läpito on kielletty nuorisotilassa, piha-alueilla ja nuorisotilan välittömässä läheisyydessä. 

Energiajuomat 

Nuorisotilojen pienten vuorolla energiajuomat ovat kielletty. Isojen vuorolla energiajuomia ei suositella 

alle 15-vuotiaiden juotavaksi.   

ilkivalta 

Kaikenlainen ilkivalta ja tavaroiden turhan voimallinen käsittely ja kohtelu on kielletty.  
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Toimenpiteet sääntöjen vastaisessa käytöksessä 

Porttikielto 

Porttikielto voidaan määrätä nuorelle, jos hänen toimestaan esiintyy jatkuvaa häiriökäyttäytymistä 

(esim. Ilkivalta, väkivalta), johon nuorisotyölliset keinot eivät auta. Porttikiellon pituus määritellään ta-

pauskohtaisesti. 

Lastensuojeluilmoitus  

Lastensuojeluilmoitus tehdään matalalla kynnyksellä aina, kun herää huoli nuoren hyvinvoinnista. Las-

tensuojeluilmoitus tehdään aina ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon. Kiireellisissä ti-

lanteissa ja virka-ajan ulkopuolella ilmoitus voidaan tehdä sosiaalipäivystyksen. Sosiaalipäivystykseen 

saa yhteyden vuorokauden ympäri puhelimitse p. (02) 262 6003. 

Tavaroiden rikkominen/ tahallinen ilkivalta 

Rikkoessaan tahallisesti nuorisopalvelujen omaisuutta/ toisen henkilön omaisuutta nuori on aina kor-

vausvelvollinen. Tällaisessa tapauksessa yhteys aina vanhempiin, joiden kanssa sovitaan vahingon 

korvaamisesta. Tämän jälkeen lähijohtaja tekee laskulähetteen taloustiimille, joka lähettää laskun va-

hingosta. Mikäli laskua ei makseta, hoitaa tarvittaessa kaupungin lakiosasto asiaa eteenpäin.  

Väkivaltatilanne tai kun nuori on päihtynyt 

Kaikkien päihdyttävien aineiden ja tupakkatuotteiden käyttö ja hallussapito on kiellettyä nuorisotiloissa 

ja niiden piha-alueilla. Kaikissa tilanteissa, joihin liittyy joko päihteitä tai väkivaltaa, seuraa aina ilmoitus 

vanhemmille sekä tarpeen vaatiessa viranomaisille (poliisi/sosiaaliviranomainen).  

 

 

 

 

 


