
SAVONLINNAN NUORISOTILOJEN SÄÄNNÖT 

Näitä sääntöjä ei ole tehty kenenkään kiusaksi, vaan niillä pyritään takaamaan jokaiselle 

nuorisotilan käyttäjälle turvallinen ja miellyttävä toimintaympäristö. 

 

1. Nuorisotila 

Nuorisotila on tarkoitettu 5.lk-17-vuotiaille nuorille. Nuorisotila tarjoaa turvallista ja monipuolista 

vapaa-ajan toimintaa, vähintään yhden nuoriso-ohjaajan valvonnassa. Hyvät käytöstavat pätevät 

myös täällä esim. kiroilu, nimitteleminen, sotkeminen yms. eivät kuulu nuorisotilalle. 

 

2. Nollatoleranssi 
Päihteiden (tupakka, nuuska, alkoholi, huumeet jne.) käyttö on kielletty nuorisotilalla sekä sen  

piha-alueilla ja läheisyydessä. Päihteiden hallussapito on myös kielletty. 

Energiajuomien tuominen ja niiden nauttiminen on myös kielletty terveyssyistä nuorisotiloilla. 

Nuorisotiloilla ei myöskään kuunnella päihdemyönteistä musiikkia tai juoda 0% olutta/siideriä. 

 

3. Päihteiden hallussapidosta 

Päihteiden vaikutuksen alaisesta nuoresta, tai päihteiden hallussapidosta, on velvollisuus tehdä 

lastensuojelulain mukainen ilmoitus sosiaaliviranomaisille ja kotiin huoltajalle. Nuorisotyöntekijän 

velvollisuus on myös puuttua nuorten keskusteluissa, kuvissa, videoilla ilmi tulevaan päihteilyyn. 

 

4. Ei kiusaamiselle 

Nuorisotilalla kaikki ovat tasavertaisia, eikä ketään saa syrjiä. Fyysinen koskemattomuus; 

Sopimaton koskettelu seksuaalisessa- tai kiusaamismielessä (töniminen, läpsiminen, puristelu 

yms.) ei ole sallittua. Väkivaltaisesta käytöksestä seuraa rikosilmoitus poliisille.  

Ilmapiiri pidetään yhdessä turvallisena, jotta nuorisotiloille on kaikilla helppo tulla! 

 

5. Kunnioitetaan omaisuutta 

Kaikki saavat vuorollaan käyttää nuorisotilan eri toimintoja (esim. biljardi, pingis, konsolipelit, tv, 

soittimet). Kunnioitetaan nuorisotilan ja toisten kävijöiden omaisuutta. Luvaton hallussapito, 

varastaminen, rikkominen jne. ei ole sallittua. Nuorisotilan omaisuuden tahallisesta 

vahingoittamisesta seuraa aina korvausvelvollisuus. Pelaaminen rahasta ja rahan vippailu,  

tai mikään myyminen, ei kuulu nuorisotiloille.  

 

6. Roskaaminen ja siivoaminen 

Kahvi on ilmaista, joten yhdessä on sovittu, että jokainen hoitaa itse oman kuppinsa ja astiat 

tiskikoneeseen käytön jälkeen. Jokainen siivoaa omat jälkensä ja laittaa tavarat paikoilleen käytön 

jälkeen, siten nuorisotila pysyy siistinä ja viihtyisänä. Pullot ja tölkit voi jättää niille varattuun 

paikkaan. Tahallisesta siivoamatta jättämisestä nuori vastaa seurauksista (mahdollinen rangaistus). 

 

7. Ohjaajan sana on laki 
Ohjaaja on vastuussa nuorisotalon toiminnasta. Toiminta olisi kaikille mukavaa, kun noudatetaan 

yhteisiä sääntöjä ja kunnioitetaan ohjaajan sanaa. Sääntöjä rikkovan henkilön ohjaaja voi poistaa 

nuorisotilalta. Ohjaaja voi myös evätä pääsyn nuorisotilalle sääntöjä toistuvasti rikkovalta nuorelta 

määräajaksi (porttikielto). 


