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sytytteleekö
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Sytytteleekö lapsesi?
Lapsella on luontainen kiinnostus tuleen. Kiinnostus voi lisääntyä
ja vähentyä lapsen varttuessa.
Kun huomaat, että lapsi on kiinnostunut tulesta tai palamisesta,
keskustele hänen kanssaan luontevasti asiasta. Kerro, millaisia
vaaroja tulen leviäminen aiheuttaa. Vältä liioittelua ja vähättelyä.
Jos lapsesi kiinnostus tuleen on mielestäsi liiallista tai olet muuten huolestunut asiasta, keskustele asiasta neuvolan tai terveydenhoitajan kanssa. Pyri selvittämään, millaisissa tilanteissa tämä
kiinnostus ilmenee.
Vaikka sytyttimien myynti alle 18-vuotiaalle onkin kiellettyä, tulitikkujen, suurennuslasien ja palavien tuotteiden hankkiminen on verrattain helppoa ja edullista.
Kiinnitä huomiota kotisi paloturvallisuuteen.
l Huolehdi, että palovaroittimet toimivat.
l Hanki sammutuspeite ja käsisammutin.
l Tarkista, että perheesi pystyy poistumaan tulipalon sattuessa.
l Varmista, että kaikki perheenjäsenet tietävät, miten hätänumeroon soitetaan
l Varmista, etteivät lapset saa käsiinsä tulentekovälineitä.

Jos lapsi leikkii tulella,
l keskustele tapahtuneesta lapsen kanssa
l korosta sitä, miten helposti tuli leviää
l kerro, mitä vaaroja tulipalosta aiheutuu
l kerro, miten tulipalon sattuessa tulee toimia
l selvitä, voitko saada tukea pelastuslaitokselta
l ja tulella leikkiminen jatkuu, ota yhteyttä kouluterveydenhoitajaan tai neuvolaan
l anna lapselle virikkeitä, jossa puuhailette yhdessä tulenkäsittelytilanteissa
l anna lapsen osallistua tulen käsittelyyn valvonnassasi
Keskustele lapsesi kanssa seuraavista näkökohdista:
l tahallinen sytyttely on rikos
l tällaisessa tapauksessa yleisimmät rikosnimikkeet ovat varomaton tulenkäsittely tai tuhotyö
l syyntakeellisuus alkaa 15-vuotiaana, tällöin myös rikosrekisteri alkaa karttua
l myös alle 15-vuotiaat sytyttelijät ovat korvausvelvollisia
l palaneiden rakennusten purkutyöt jäävät yleensä sytyttelijän
maksettaviksi
l monelle korvausten maksaminen on elämänmittainen prosessi
l nuori ei osaa arvioida sytyttämänsä tulen leviämisen riskejä
l on tavallista, että nuoren oli tarkoitus tehdä vain pieni tuli, joka
levisikin salakavalasti ja nopeasti

Tuli on kiinnostava, mutta arvaamaton elementti. Pieni liekki, joka
houkuttelee lasta, saattaa hetkessä ryöstäytyä hallitsemattomaksi
tulipaloksi. Pahimmillaan lapsen luvaton tulen käsittely voi aikuisten huomaamatta edetä järjestelmälliseksi ilkivallaksi, jossa käytetään apuna palavia nesteitä tai kaasuja.
Tulipysäkki on hanke, jossa lasten luvattomaan tulenkäyttöön puututaan yhteistyössä kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja pelastusalan
viranomaisten sekä poliisin kanssa. Lisäksi kirjassa Lapset ja tuli
tutkija Brita Somerkoski esittelee näkökohtia, joita viranomaiset ja
kasvattajat voivat hyödyntää selvittäessään lasten luvatonta tulen
käyttöä. Kirjasta löydät vastauksen näihin kysymyksiin:
Mikä saa lapset leikkimään tulella?
l Miten, missä ja minkälaisissa tilanteissa lapset leikkivät tulella?
l Ketkä voivat puuttua lasten luvattomaan tulen käyttöön?
l Kuinka luvattomaan tulen käyttöön puututaan?
l

Lisää tietoa Tulipysäkistä löydät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön verkkosivuilta www.spek.fi. Samassa osoitteessa sijaitsevasta verkkokaupasta voit myös halutessasi tilata Lapset ja tuli -kirjan.
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