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1 JOHDANTO
Parasta Lapsille ry:n Turvallisuusohjeet on
laadittu edistämään turvallisuutta. Ohjeistuksen on hyväksynyt järjestön hallitus ja
sitä noudatetaan kaikessa järjestön toiminnassa.
Järjestö huolehtii siitä, että leiri- ja viikonlopputoiminnan johtajat, leirikoulusta vastaavat henkilöt, lomakeskusten henkilökunta ja vapaaehtoiset ohjaajat perehdytetään
tähän ohjeistukseen. Kaikilla henkilöillä, jotka osallistuvat leiri-, viikonlopputoimintaan
ja leirikouluihin, on vastuu toimia Parasta
Lapsille ry:n näiden ohjeiden mukaisesti.
Leiri- ja viikonlopputoiminnan vapaaehtoisille ohjaajille suositellaan ensiaputaitokoulutusta ennen toimintaan tulemista.
Toiminnasta vastaavat henkilöt (= leiri-, viikonlopputoiminnanjohtaja tai leirikoulusta
vastaava henkilö) huolehtivat siitä, että toiminta suunnitellaan ja toteutetaan turvallisuusohjeiden mukaisesti. Hätätilanteen tai
onnettomuuden sattuessa toiminnan vastuuhenkilöllä on tapahtumahetkellä kokonaisvastuu tilanteesta. Hän on tarvittaessa
yhteydessä Parasta Lapsille ry:n toiminnanjohtajaan tai järjestön toimiston muuhun
työntekijään.
Kaikki toiminnassa mukana olevat henkilöt
on vakuutettu tapaturmien varalta. Parasta
Lapsille ry:ssä toimitaan Suomen lakia noudattaen.
Kiireettömyydellä ja hyvällä ilmapiirillä
luodaan pohja turvalliselle toiminnalle.
Toiminnan huolellinen suunnittelu ja tilanteiden ennakointi auttavat ehkäisemään
haavereita ja luovat turvallisen tunnelman.

2 YLEISIÄ OHJEITA
TOIMINNAN
TURVALLISUUTEEN
2.1 Riskikartoitus ja turvallisuusajattelun käynnistäminen
Toiminnasta vastaava henkilö ja ohjaajat
käyvät paikan päällä yhteisen keskustelun
riskeistä ja turvallisen toiminnan periaatteista. Turvallisuusriskit kartoitetaan yhdessä kulkemalla toimintapaikat läpi. Näin
käynnistyy turvallisuusajattelu jokaisen toimintaan osallistuvan kohdalla.
Toiminnan alkaessa osallistujille kerrotaan
mahdollisista turvallisuusriskeistä, (esim.
käytävällä juokseminen, sähköpattereiden
peittäminen jne.).
Toiminnasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että kaikkien osallistujien kanssa käydään läpi, miten toimitaan mahdollisessa
onnettomuustilanteessa.
2.2 Pelastusharjoitus
Parasta Lapsille ry:n toimittaa paikallisille
pelastusviranomaisille tiedon omissa leirija lomakeskuksissa tapahtuvan toiminnan
ajankohdista. Onnettomuuden tai tulipalon
sattuessa tilanteessa toimitaan kunkin leiri- tai toimintapaikan pelastussuunnitelman
mukaisesti.
Kun toiminta alkaa, tehdään osallistujien
kanssa pelastusharjoitus pelastuslaitoksen johdolla, mikäli mahdollista. Muussa
tapauksessa pelastusharjoitus tehdään toiminnasta vastaavan henkilön ja ohjaajien
johdolla. Harjoituksessa käydään läpi missä
sijaitsevat alkusammuttimet, ensiaputarvikkeet, poistumisreitit sekä kokoontumispaikka. Kaikkien leiri- ja lomakeskuksissa
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olevien henkilöiden täytyy tietää oma tehtävänsä onnettomuustilanteen sattuessa.
2.3 Varusteet ja niiden kunto
Lomakeskusten varusteet, jotka ovat turvallisuuden kannalta keskeisiä, tarkastetaan
Parasta Lapsille ry:n toimesta vuosittain.
Varusteita, joiden riittävyys ja hyvä kunto
ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä, ovat
ulkoiluvälineet, ensiaputarvikkeet, pelastusliivit, veneet, kanootit, kypärät. Epäkunnossa olevat ja puutteelliset välineet korjataan tai vaihdetaan uusiin.
Kaikista varusteista tulee pitää hyvää huolta
ja asettaa käytön jälkeen paikoilleen. Huolellista varusteiden käyttöä on hyvä opastaa
myös muille.
Jokaisella toiminnassa mukana olevalla on
raportointivelvollisuus puutteellisesta välineistöstä ensisijaisesti leiri-, viikonloppu- ja
leirikoulutoiminnasta vastaavalle henkilölle
ja leiri/lomakeskuksen henkilökunnalle, jotta puutteet voidaan korjata heti.
2.4 Hätänumerot ja koordinaatit
Hätänumeroiden tulee olla loma- ja leirikeskuksessa yleisellä paikalla kaikkien
nähtävillä.
Toiminnasta vastaavan ja ohjaajien täytyy
tallentaa puhelimiinsa:
• yleinen hätänumero 112
• 24 h valtakunnallinen
terveysneuvontanumero 09 100 23
• 24 h valtakunnallinen
myrkytystietokeskus 09 471 977
• paikallinen päivystävä
terveyskeskus ja taksi
• muiden ohjaajien, toiminnasta vastaavan
ja leirikeskuksen puhelinnumerot
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Toiminnasta vastaava huolehtii, että myös
leirikoulu- ja perhetoimintaan osallistuvilla aikuisilla on vastuuhenkilön puhelinnumero. Hän huolehtii myös, että lomapaikan osoite ja koordinaatit ovat tiedossa ja
esillä näkyvällä paikalla lomakeskuksessa.
Toiminnasta vastaava kertoo, mitä koordinaatit tarkoittavat ja miten hätätilanteessa
tulee toimia.
Koordinaatit voi selvittää osoitteessa
www.112.fi. Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelu auttaa mökkiläisiä,
veneilijöitä ja muita luonnossa liikkujia
määrittämään tarkan sijaintinsa. Koordinaattipisteen avulla hätäkeskus voi hälyttää
paikalle apua, vaikka tarkkaa osoitetta ei
olisikaan mahdollista antaa. Tarkat osoitteet puuttuvat usein esimerkiksi seuraavissa paikoissa tai samannimisiä paikkoja on
useita: saaristo, uimaranta, mökki, retkeilymaja, laavu, metsästysmaja..
2.5 Ensiapu
Ohjaajien ensiaputaidot sekä ensiaputarvikkeet ja niiden sijainti on oltava toiminnasta vastaavien henkilöiden ja ohjaajien
tiedossa.
Toiminnasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että kaikkien osallistujien kanssa käydään läpi, miten toimitaan mahdollisessa
onnettomuustilanteessa. Onnettomuuden
sattuessa toiminnasta vastaava henkilö jakaa tehtävät muiden aikuisten kanssa (esim.
kuka soittaa hätänumeroon, kuka rauhoittaa lapsia jne.).
Jos on pienintäkään epäilystä vamman vakavuudesta:
• soitetaan valtakunnalliseen terveysneuvontanumeroon 09 100 23 ja toimitaan
annettujen ohjeiden mukaan.

• käydään terveyskeskuksessa. Tässä
vaiheessa hoitovastuu siirtyy ammattilaisille.
2.6 Terveyskeskuksessa käynti
Paikallisen terveyskeskuksen ja taksin numero on oltava näkyvällä paikalla loma- tai
leirikeskuksessa.
Kun lapsen tai nuoren on käytävä terveyskeskuksessa, yksi aikuinen lähtee mukaan.
Toiminnasta vastaava tekee päätöksen,
kuka aikuisista lähtee lapsen kanssa terveyskeskukseen.
On tärkeää ottaa lapsen leiri-/viikonlopputoiminnan hakemus tai KELA-kortti mukaan.
Lapsen tai nuoren huoltajalle toimitetaan
tieto tilanteesta ja terveyskeskukseen menosta.
Kun perhetoiminnassa vanhemman tai lapsen on käytävä terveyskeskuksessa, on hyvä
kysyä vanhemmalta, haluaako hän, että vapaaehtoinen ohjaaja lähtee mukaan. Terveyskeskukseen lähtiessä on tärkeää ottaa
KELA-kortti mukaan.

KUN SOITAT HÄTÄPUHELUN
1. Hätäilmoitus tehdään yleiseen
hätänumeroon 112, ja se tehdään
heti, kun loukkaantuneen tai
sairastuneen todetaan tarvitsevan
ammattiapua.
2. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
3. Kerro mitä on tapahtunut ja anna
osoite tai paikan koordinaatit
4. Kerro, onko ihmisiä vaarassa.
5. Vastaa selkeästi kysymyksiin.
6. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
7. Katkaise puhelu vasta luvan
saatuasi.
Opasta auttajat paikalle. Soita
uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.
Yleisöpuhelimesta voit soittaa
hätänumeroon ilman rahaa.
Matkapuhelimesta soittaessasi et
tarvitse PIN-koodia tai suuntanumeroa.

2.7 Ohjaajien jaksaminen
Leiritoiminnassa voi yhtäjaksoisesti toimia
ohjaajana kahdella peräkkäisellä leirillä. Tämän jälkeen on oltava riittävä tauko ennen
seuraavia leirejä.
Ohjaajien keskinäisellä ”yhteen hiileen puhaltamisella” eli toimivalla yhteistyöllä on
suuri merkitys toiminnan onnistumisessa ja
ohjaajien jaksamisessa! Kaikkien kanssa ei
tarvitse olla ystävä, mutta kaikkien kanssa
pitää tulla toimeen. Ohjaajien jaksamista
lisää toiset huomioonottava, kannustava ja
iloinen ilmapiiri.
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3 PALOTURVALLISUUS
Jokaisen toimintaan osallistuvan henkilön
vastuulla on huolehtia paloturvallisuudesta
loma- ja leirikeskuksissa.
• Perehdy tähän oppaaseen sekä loma- tai
leirikeskuksen palo- ja pelastussuunnitelmaan.
• Tutustu loma- tai leirikeskuksen pelastusreittikarttaan ja toimintaohjeisiin.
• Kiinnitä huomiota sammutinten
sijaintiin.
• Osallistu toiminnan alussa järjestettävään pelastusharjoitukseen.
• Älä käytä viallisia sähkölaitteita.
• Tarkkaile tilanteita toiminnan aikana.
Sisätilat
Takan lähettyvillä on oltava alkusammutin
tai sammutuspeite eikä lähettyvillä saa olla
palavaa materiaalia.
Sähköpattereiden päälle ei saa laittaa vaatteita kuivumaan – muistuta asiasta toimintaan osallistuvia aikuisia ja lapsia.
Sauna
Saunan lämmittää lomakeskuksen henkilökunta, toiminnasta vastaava henkilö tai
täysi-ikäinen ohjaaja. Saunomisessa noudatetaan annettuja ohjeita.
Toiminnasta vastaava tai hänen valtuuttamansa henkilö huolehtii siitä, että turvallisuudesta annettuja ohjeita noudatetaan
saunan lämmityksessä ja saunomisessa.
Tulen käsittely kodassa ja grillipaikalla
Loma- ja leirikeskusten kota (Lomakeskus
Pukkila) ja grillipaikat ovat käytössä vain
suunnitellun toiminnan aikana. Kodan ovi pidetään muuna aikana lukittuna ja avain säi-
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lytetään lomakeskus Pukkilan toimistossa.
Kodassa ja grillipaikalla on oltava alkusammutin tai sammutuspeite sekä vähintään
kaksi vesiämpäriä täynnä vettä ennen tulen
sytyttämistä.
Tulella leikkiminen on ehdottomasti kiellettyä.
Toiminnasta vastaava tai hänen valtuuttamansa henkilö huolehtii siitä, että paloturvallisuudesta annettuja ohjeita noudatetaan kodassa ja grillipaikalla.
Tulenteko ulkona
Tulenteko on sallittu vain niille merkityillä
paikoilla lomakeskusten alueilla ja lomakeskuksia ympäröivillä ulkoilu- ja retkeilyalueilla. Tulentekopaikan vieressä on oltava
vesisanko.
Tulenteosta sovitaan aina toiminnasta vastaavan henkilön ja ohjaajien kesken ja tiedotetaan lomakeskuksen henkilökunnalle.
Metsäpalovaroituksen aikana tulta ei tehdä
lainkaan.
Tulella leikkiminen on ehdottomasti kiellettyä.

4 TURVALLISUUSSUUNNITELMAT
4.1 Soutaminen ja melonta
Parasta Lapsille ry:n loma- ja leirikeskuksissa on mahdollisuus soutamiseen ja Lomakeskus Pukkilan leirikouluissa myös
melontaan. Leirikouluissa melontavastaavana toimii henkilö, jolla on pätevyys ohjata
melontaa.
Toiminnasta vastaava huolehtii, että soutaminen ja melonta toteutetaan annettujen
ohjeiden mukaan. Toiminnasta vastaava
huolehtii onkimisen toteuttamisesta siten,
että täysi-ikäisiä valvojia on paikalla riittävä
määrä.
Leirikoulutoiminnasta vastaava huolehtii,
että melontaa on ohjaamassa riittävä määrä melonnassa pätevöityneitä henkilöitä.
Toiminnasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että ennen veneilyä ja melontaa on kaikkien osallistujien kanssa käyty läpi, miten
toimitaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Tupakointi on sallittu ainoastaan sille varatuilla paikoilla tulipalovaaran minimoimiseksi ja jotta tupakansavu ei vaaranna sivullisten terveyttä.

Toiminnasta vastaava tai hänen valtuuttamansa henkilö on tarkistanut, että paikalla
kuuluvat tavallisimmat matkapuhelinliittymät. Valvovilla henkilöillä tulee olla voimassa olevat ensiaputaidot sekä matkapuhelimissa tallennettuna yleinen hätänumero
112 sekä muiden ohjaajien, toiminnasta
vastaavan ja leirikeskuksen puhelinnumerot.

Tulipalon sattuessa ryhdytään ensisammutustoimiin. Mikäli tulipaloa ei saada sammumaan, soitetaan yleiseen hätänumeroon 112 ja toimitaan annettujen ohjeiden
mukaan.

Kunnossa olevat varusteet ovat
vesillä liikkumisen edellytys
Veneiden ja kanoottien huollosta vastaa
Parasta Lapsille ry. Melonta- ja soutuvälineiden kunto tarkistetaan ennen toimin-

Tupakointi
Parasta Lapsille ry:n toiminnassa tupakointi
ei ole sallittua alle 18-vuotiaille.
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KUN LÄHDETÄÄN VESILLE
Toiminnasta vastaava henkilö
huolehtii siitä, että soutaminen ja
melonta toteutetaan annettujen
ohjeiden mukaan.
• Miten veneessä/kanootissa
käyttäydytään
• Mihin asti saa soutaa/meloa
• Veneessä/kanootissa olevien
henkilöiden täytyy käyttää oikeankokoisia pelastusliivejä.
• Veneessä/kanootissa ei saa seisoa eikä vaihtaa istumapaikkoja.
• Veneen/kanootin kaatuessa jää
sen luokse ja pidä siitä kiinni.
Älä lähde uimaan.

takauden alkua ja toimintakauden aikana
järjestössä sovitun henkilön toimesta. Rikkinäiset veneet, kanootit ja veneilytarvikkeet korjataan tai hankitaan uudet.
Melonta- ja soutuvälineiden huolellinen
käyttö sekä huollon tarpeesta raportoiminen toiminnasta vastaavalle henkilölle on
kaikkien osallistujien vastuulla.
Melonta- ja soutuvälineistä tulee pitää hyvää huolta ja asettaa käytön jälkeen paikoilleen. Pelastusliivit ripustetaan käytön
jälkeen kuivumaan sovittuun paikkaan.
Kun lähdetään vesille
Vesille lähdetään ainoastaan toiminnasta
vastaavan henkilön luvalla. Toiminnasta
vastaava henkilö antaa ohjeet vesille lähtemiseen ja huolehtii, että soutaminen ja leirikouluissa melonta suunnitellaan hyvin ja
toteutetaan annettuja ohjeita noudattaen.
Soutaminen ja melonta eivät ole kaikille
tuttuja asioita. Suositeltavaa on, että soutamista ja melontaa ”kuivaharjoitellaan”
ennen vesille lähtöä.

Veden varaan
joutuminen
• Toiminnasta vastaava henkilö
huolehtii siitä, että ennen
veneilyä ja melontaa on kaikkien
osallistujien kanssa käyty läpi,
miten toimitaan mahdollisessa
onnettomuustilanteessa.
• Onnettomuuden sattuessa
ryhdytään välittömiin pelastusja ensiaputoimiin.
• Soitetaan yleiseen hälytysnumeroon 112 ja toimitaan
annettujen ohjeiden mukaan.
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Ruokailun jälkeen on hyvä odotella vähintään tunti ennen vesille lähtöä.
Sääolosuhteet (säätiedotukset) on aina
huomioitava, kun suunnitellaan vesille lähtöä. Uiminen, soutaminen ja melominen
ukonilman aikana on vaarallista!
Veneitä ja kanootteja ei käytetä pimeällä.
Vesillä liikkumisen reitti on aina sovittava
ja oltava kaikkien toiminnassa olevien tiedossa. Reittimuutokset on aina ilmoitettava
toiminnasta vastaavalle henkilölle. Näin toimitaan myös jäällä liikuttaessa.

Toiminnasta vastaava henkilö varmistaa
aina matkapuhelinyhteyksien tai muun vastaavan yhteydenpidon toimivuuden soutamisen ja melonnan aikana (Lomakeskus
Pukkilassa on LA-puhelimia, joita voidaan
tarvittaessa käyttää)
Lomakeskuksen rannassa tulee uinti- ja
soutelutilanteessa olla aina yksi vene mahdollista pelastustilannetta varten. Muina aikoina veneet pidetään lukittuna ja avaimet
voi pyytää toiminnasta vastaavalta henkilöltä. Pelastustarkoitukseen tarkoitettu vene
ei saa olla lukittuna.
Veneessä ei saa olla enempää ihmisiä kuin
veneen henkilö- tai painoraja sallii. Nämä
tiedot löytyvät veneen takaosassa sijaitsevasta kyltistä. Kyltissä näkyy myös onko
vene tyyppihyväksytty. Jos näin ei ole, venettä ei tule käyttää lainkaan.
Veneessä on oltava äyskäri tai pieni ämpäri,
vahva kiinnitysköysi sekä heittoliina.
Laiturilta huutelemisesta ei ole apua hätätilanteen sattuessa. Soutamisesta ja melonnasta vastaavan henkilön tulee olla mukana
soutamassa/melomassa (mielellään omalla
veneellä/kanootilla). Jos soutamaan osallistuva henkilö on näyttänyt soututaitonsa,
voidaan tästä poiketa ja valvoa vesillä liikkumista rannalta/laiturilta.
4.2 Jäällä liikkuminen
Jäälle lähdetään ainoastaan toiminnasta
vastaavan henkilön luvalla. Toiminnasta
vastaava henkilö antaa selkeät ohjeet jäälle
lähtemiseen ja huolehtii, että asia suunnitellaan hyvin ja toteutetaan annettuja ohjeita noudattaen.

Huolellinen suunnittelu ohjaajien kesken ja
osallistujaryhmän kanssa on tärkeää, kun
liikutaan jäällä. Ryhmää ohjeistetaan miten
tulee toimia hätätilanteessa, mitä varusteita tulee olla mukana (esim. jääpiikit, ensiapulaukku jne.) ja miten tehtävät on jaettu
vaelluksen aikana.
Sääolosuhteet (säätiedotukset) on aina
huomioitava, kun suunnitellaan jäälle lähtöä. Toiminnasta vastaava varmistuu siitä,
että jää on todettu kyllin vahvaksi.
Ohjaajilla tulee olla mukanaan puhelin tai
muu vastaava yhteydenpitoväline, jonka
akussa on virtaa riittävästi. Puhelimessa tulee olla tallennettuna yleinen hätänumero
112 sekä muiden ohjaajien, toiminnasta
vastaavan ja leirikeskuksen puhelinnumerot.
Toiminnasta vastaava henkilö varmistaa
aina matkapuhelinyhteyksien tai muun vastaavan yhteydenpidon toimivuuden jäällä
liikkumisen aikana (Lomakeskus Pukkilassa
on LA-puhelimia, joita voidaan tarvittaessa
käyttää).
4.3 Uinti
Leirikoulussa uinti ei sisälly leirikouluohjelmaan. Leirikouluohjelman jälkeen vastuu on
uintia valvovilla opettajilla. Valvovat opettajat perehdytetään järjestön turvallisuusohjeisiin koskien uimista ja saunomista
ja heidät opastetaan toimimaan ohjeiden
mukaan.
Lasten ja lapsiperheiden toiminnassa uintiin täytyy aina olla lupa leiri- tai viikonlopputoiminnasta vastaavalta henkilöltä, joka
organisoi uinnin valvonnan ja varmistaa,
että uinninvalvojilla on riittävät tiedot ja
taidot.
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Uinnin valvojan
tehtävät
1. Kerro uimareille rauhallisesti ja
selkeästi ennen ensimmäistä uintikertaa uimisen säännöt heidän
oman turvallisuutensa kannalta.
Säännöt ja niiden mukaan toimiminen ovat välttämättömiä
vesiturvallisuuden kannalta.
2.	Uimaan menevästä ryhmästä on
hyvä tehdä nimiluettelo. Se
korostaa valvonnan merkitystä
ja osoittaa uimareille, että heidän
turvallisuudestaan huolehditaan.
3. Vedessä saa olla seitsemän (7)
henkilöä samanaikaisesti.
4.	Uiminen tapahtuu uimapuomilla
rajatun alueen sisäpuolella. Jos
puomia ei ole, niin uinti tapahtuu
muuten sovitun alueen sisäpuolella.
5.	Uintia valvovat ohjaajat tarkkailevat, ettei kukaan katoa näkyvistä,
hukkuminen tapahtuu hiljaa.
Uimaan menijät lasketaan ennen
uintia, uinnin aikana ja vedestä
poistuttaessa.
6.	Uiminen on hauskaa. Ohjaajien on
kuitenkin pidettävä silmällä, etteivät
vesileikit mene liian vauhdikkaiksi.
7. Saunominen ja suihkussa käyminen
tapahtuu ohjaajan valvonnassa.
Onnettomuuden sattuessa
ryhdytään välittömiin pelastusja ensiaputoimiin.
Soitetaan yleiseen hälytysnumeroon
112 ja toimitaan annettujen ohjeiden
mukaan.

Veden kanssa ei koskaan
voi olla liian varovainen!
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Toiminnasta vastaava henkilö huolehtii, että
uinti toteutetaan annettuja ohjeita noudattaen.
Toiminnasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että ennen uintia on kaikkien osallistujien kanssa käyty läpi, miten toimitaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa.
Toiminnasta vastaava henkilö valtuuttaa
uintia valvovat henkilöt varmistumaan siitä, että uintipaikalla matkapuhelinyhteys
toimii.
Sääolosuhteet ja säätiedotukset on aina
huomioitava, kun suunnitellaan uimista.
Ruokailun jälkeen on hyvä odotella vähintään tunti ennen uimista.
Ensimmäisellä uintikerralla voi olla hyvä järjestää lapsille esim. leikkimielinen uintitesti
uimataidon kartoittamiseksi. Aikuisten osallistujien uimataidosta voi kysyä.
Pelastusliivejä ei käytetä uidessa. Sitä vastoin kaikessa muussa toiminnassa veden
äärellä suositellaan käytettäväksi pelastusliivejä iästä tai uimataidosta riippumatta.
Veteen hyppääminen laiturilta tai laiturin
kaiteelta on kiellettyä onnettomuuksien
välttämiseksi (kivet, mataluus jne.).
Uinnin valvonta
Lasten ja nuorten toiminnassa uintia valvovat kaksi (2) täysi-ikäistä ja uintitaitoista ohjaajaa. Ainakin toisella ohjaajalla tulee olla
voimassa olevat ensiaputaidot sekä matkapuhelin, jossa on tallennettuna yleinen
hätänumero 112 sekä muiden ohjaajien,
toiminnasta vastaavan ja leirikeskuksen puhelinnumerot. Uintia valvovilla henkilöillä
täytyy olla mukana ensiapupakkaus.

Perhetoiminnassa uintia valvoo kolme (3)
täysi-ikäistä ja uintitaitoista ohjaajaa, joista
ainakin yhdellä tulee olla voimassa olevat
ensiaputaidot sekä matkapuhelin, jossa on
tallennettuna yleinen hätänumero 112 sekä
muiden ohjaajien, toiminnasta vastaavan ja
leirikeskuksen puhelinnumerot. Uintia valvovilla henkilöillä täytyy olla mukana ensiapupakkaus.
Uintia valvovien käytössä on aina vene ja
pelastusrengas tai pelastuskelluke. Näiden
sijaintipaikka tulee selvittää kaikille mukana
oleville.
Uimisen ja veneilyn valvontaan osallistuvien henkilöiden kannattaa pitää yllä omaa
uimataitoaan ja harjoitella vesillä liikkumista sekä pelastustoimia mahdollisimman
usein.
Uinnin valvomisesta vastuussa olevat ohjaajat tutustuvat uimarantaan. Selvitettäviä
asioita ovat uimarannan syvyys ja pohjan
muodot, sekä laatu (hiekka, muta jne.),
mahdolliset pohjassa olevat kivet, uppotukit, vanhan laiturin osat yms. Lisäksi on
selvitettävä veden virtaukset ja laatu. Tärkeintä on, että uimapaikka on tutkittu ja
turvalliseksi todettu.
Uimarannan turvallisuudesta, kunnosta ja
huollosta vastaa Parasta Lapsille ry tai paikan omistava taho. Uimaveden hygieenisen
laadun valvonta on kunnan ympäristöviranomaisten vastuulla.
4.4. Onkiminen
Toiminnasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että ennen onkimaan menoa on kaikkien osallistujien kanssa käyty läpi, miten
toimitaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Toiminnasta vastaava huolehtii onkimisen
toteuttamisesta siten, että täysi-ikäisiä valvojia on paikalla riittävä määrä.
Toiminnasta vastaava tai hänen valtuuttamansa henkilö on tarkistanut, että onkimispaikalla kuuluvat tavallisimmat matkapuhelinliittymät. Ainakin yhdellä onkimista
valvovalla henkilöllä tulee olla voimassa
olevat ensiaputaidot sekä matkapuhelin,
jossa on tallennettuna yleinen hätänumero 112 sekä muiden ohjaajien, toiminnasta
vastaavan ja leirikeskuksen puhelinnumerot.
Onkimistapahtumassa täytyy olla ensiapupakkaus mukana.
Onkiessa suositellaan käytettäväksi pelastusliivejä iästä tai uimataidosta riippumatta.
Sääolosuhteet (säätiedotukset) on huomioitava, kun suunnitellaan onkimaan menoa.
Veden varaan joutuminen
Toiminnasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että ennen veneilyä ja melontaa on kaikkien osallistujien kanssa käyty läpi, miten
toimitaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Onnettomuuden sattuessa ryhdytään välittömiin pelastus- ja ensiaputoimiin.
Soitetaan yleiseen hälytysnumeroon 112 ja
toimitaan annettujen ohjeiden mukaan.
Koukku silmässä tai ihossa
Riskin pienentämiseksi noudatetaan toiminnasta vastaavan ja kalastusta ohjaavan
henkilön ohjeita. Kalastusvälineiden koukulliset osat irrotetaan vavasta vasta kalastustapahtuman alkaessa ja kiinnitetään
vapoihin ennen paluuta rantaan.
Jos koukku on lävistänyt ihon väkästä myöten ja koukun kärki saadaan työnnettyä
ihosta ulos, katkaistaan koukku tai paine-
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Kun suunnitellaan
vaeltamaan tai kävelyretkelle lähtemistä
• Sääolosuhteet (säätiedotukset)
on aina huomioitava (helle,
ukonilma, kova tuuli yms.).
• On tärkeää, että ohjaajat tuntevat reitin ja alueen.
• Pidempää retkeä tai vaellusta
suunniteltaessa ohjaajalla tulee
olla kartta alueesta jo suunnitteluvaiheessa. Kartasta tulee
selvitä kulkureitit sekä paikat,
joihin pääsee autolla.
• Ryhmää ohjeistetaan miten tulee
toimia hätätilanteessa, mitä
varusteita tulee olla mukana ja
miten tehtävät on jaettu vaelluksen aikana.
• Ryhmän vetäjällä tulee olla
mukana ko. retkelle tarkoitettu
EA-laukku, joka sisältää mm.
riittävät sidetarpeet, kyypakkaukset sekä lämpöpeitteen.
• Toiminnasta/retkestä vastaava
huolehtii, että retken koordinaatit on selvillä ja ohjaajien tiedossa. Koordinaatit voi selvittää
osoitteessa www.112.fi.
• Toiminnasta vastaava henkilö
varmistaa aina matkapuhelinyhteyksien tai muun vastaavan
yhteydenpidon toimivuuden
retken tai vaelluksen aikana (Lomakeskus Pukkilassa on LA-puhelimia, joita voidaan tarvittaessa
käyttää)
• Ohjaajilla tulee olla mukanaan
puhelin tai muu vastaava yhteydenpitoväline, jonka akussa on
virtaa riittävästi. Puhelimessa
tulee olla tallennettuna yleinen
hätänumero 112 sekä muiden ohjaajien, toiminnasta vastaavan ja
leirikeskuksen puhelinnumerot.
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taan väkänen alas ja vedetään koukku pois
ihosta sekä desinfioidaan haava. Jos koukkua ei saada työnnettyä läpi, kuljetetaan
potilas lähimmälle terveysasemalle. Mikäli
paikalla annettu ensiapu ei riitä tai vamman
laadusta ei voida olla varmoja soitetaan
yleiseen hälytysnumeroon 112 sekä toimitaan heidän antamiensa ohjeiden mukaan.
4.5 Retkeily, vaeltaminen
ja kävelyretki
Retkelle, vaeltamaan tai kävelyretkelle ei
koskaan lähdetä ilman toiminnasta vastaavan henkilön lupaa. Huolellinen suunnittelu
ohjaajien kesken ja osallistujaryhmän kanssa on tärkeää retken tai vaelluksen onnistumisen kannalta. Pidempää retkeä varten
täytyy tehdä turvallisuussuunnitelma: miten
toimitaan käytännössä kun jotain sattuu.
4.6. Kiipeilyseinä
Toiminnasta vastaava henkilö huolehtii, että
kiipeily toteutetaan annettujen ohjeiden
mukaan. Toiminnasta vastaava huolehtii,
että paikalla on tarvittava määrä täysi-ikäisiä henkilöitä, jotta pystytään takaamaan
toiminnan turvallisuus.
Lomakeskus Pukkilan kiipeilyseinän luona
sijaitsevat köydet toimivat seinäkiipeilijän
apuna. Köydet eivät kestä roikkumista tai
niitä pitkin ylös kiipeämistä.
4.7. Jousiammunta
Jousiammuntaa toteutetaan pääsääntöisesti Lomakeskus Pukkilan leirikouluissa.
Toiminta toteutetaan toiminnasta vastaavan antamien ohjeiden mukaan. Jousiammuntavälineet säilytetään Lomakeskus
Pukkilan toimistossa.

5 EPÄILY PÄIHTEIDEN
KÄYTÖSTÄ
Parasta Lapsille ry:n toiminta on päihteetöntä. Jos epäilet, että joku toiminnassa
mukana oleva (toimintaan osallistuva) henkilö on käyttänyt päihteitä kerro siitä heti
toiminnasta vastaavalle henkilölle. Hän
huolehtii mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

6 LÄÄKKEET JA ALLERGIAT
Lasten ja nuorten leiri- tai viikonlopputoiminnan johtaja:
• huolehtii osallistujien omien lääkkeiden
sekä lääkekaapin lääkkeiden antamisesta
huoltajilta saatujen ohjeiden mukaisesti.
• voi tarvittaessa valtuuttaa täysi-ikäisen
ohjaajan osallistujien omien lääkkeiden
ja lääkekaapin lääkkeiden antamiseen
huoltajilta saatujen ohjeiden mukaisesti.
Lääkkeen antaja kirjaa lääkekaapin yhteydessä olevaan listaan, mitä lääkettä on
annettu, annetun lääkkeen määrä, kenelle
lääke on annettu, kellonaika, päivämäärä,
kuka antanut.
Lasten ja nuorten toiminnassa lääkekaapin lääkkeitä ei saa antaa ilman huoltajan
suostumusta. Ei koske kyy-pakkausta.
Tiedot kaikkien toiminnassa mukana olevien mahdollisista allergioista toimitetaan
loma- ja leirikeskuksiin Parasta Lapsille ry:n
tai paikallisosaston toimesta.

Toiminnasta vastaava
huolehtii jousiammuntaa toteutettaessa, että
• paikalla on jousiammuntaan
perehtynyt henkilö!
• toiminta toteutetaan annettujen
ohjeiden mukaan
• toiminta tapahtuu sille varatulla
alueella
• toiminnalle varatulla paikalla ei
järjestetä muuta toimintaa
• toiminta toteutetaan suunnitelman mukaan, kuka ampuu
milloinkin, jne.
• välineet ovat asianmukaisessa
kunnossa.
• kaikki ymmärtävät, että jousi on
ase, ei leikkikalu!
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Toimi näin, jos lapsi tai
aikuinen katoaa leiripaikasta:
• Pysy rauhallisena ja tarkkaavaisena
• Jos kadonneella on puhelin,
soita hänen numeroonsa
• Etsi kadonnutta henkilöä pihalta, piharakennuksista, varastoista ja sisältä
• Ilmoita asiasta leiri- tai viikonlopputoiminnan johtajalle
• Toimi leiri- tai viikonlopputoiminnan johtajan antamien
ohjeiden mukaan.
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7 LAPSEN TAI AIKUISEN
KATOAMINEN LEIRIPAIKASTA
Ohjeet leiri- ja viikonlopputoiminnan johtajalle / leirikoulusta vastaavalle henkilölle:
Kun henkilön katoaminen on varmistunut
(henkilöä etsitty pihalta, varastoista ja sisältä, eikä häntä ole löytynyt) järjestä lähialueen etsintä:
• Leiripaikan piha ja ympäristö
• Mitkä ovat lähialueen vaaranpaikat ja
kohteet, josta lasta etsitään, katso
kartasta ensisijaiset etsintäpaikat
• Ilmoita asiasta Parasta Lapsille ry:n
toimistolle
• Ilmoita poliisille 112: Kerro kuka on
kateissa, mistä henkilö on kadonnut,
milloin katoaminen on havaittu ja
henkilön tuntomerkit, onko erityistuntomerkkejä
• Jos kadonnut henkilö on lapsi, ilmoita
lapsen vanhemmille
• Etsintää jatketaan niin kauan kunnes
kadonnut henkilö löytyy tai poliisi antaa
ohjeen etsintöjen lopettamisesta
• Kun henkilö löytyy, ilmoita asiasta
poliisille, vanhemmille ja Parasta Lapsille
ry:n toimistolle

8 tapaturma- ja onnettomuuskirjanpito
Ohjaajilla on vastuu ja velvollisuus kertoa
tapahtuneista onnettomuuksista, vahinkotilanteista ja ”läheltä piti” -tilanteista toiminnasta vastaavalle henkilölle. Tämä kirjaa
tilanteet joko läheltä piti -ilmoitukseen tai
tapaturmailmoitukseen. Ilmoituksiin kirjataan myös toimenpiteet ja korjausehdotukset, joilla estetään tilanteen toistuminen
tulevaisuudessa.
Onnettomuuden aiheuttaneet mahdolliset
ja havaitut viat sekä puutteet korjataan välittömästi.

9 JÄLKIPUINTI
Tapahtuneesta puhutaan yhteisesti koko
ryhmän kanssa (vapaaehtoiset, lapset, aikuiset jne.). Mietitään, mitä tapahtuneesta
voidaan oppia. Onnettomuuspaikalla järkytyksen kokeneet ohjataan ammattimaisen
kriisiavun pariin.

10 HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
www.112.fi
Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelu.
www.spek.fi
Tietoa paloturvallisuuteen vaikuttavista
asioista ja paloturvallisuutta suunniteltaessa huomioonotettavista asioista.
www.viisaastivesilla.fi
Tietoa vedestä pelastamisesta,
veneilystä ym.
www.meripelastus.fi
Suomen Meripelastusseura on valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja
järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö.
Meripelastusseura pelastaa ja avustaa
merihätään joutuneita ihmisiä merialueilla
ja sisävesillä.
www.suh.fi
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto kouluttaa ja tiedottaa uinnin oppimisesta ja vesi-turvallisuudesta kansalaistaitona.
www.punainenristi.fi
Suomen Punaisen Ristin kotisivuilta löytyy
laajasti asiaa turvallisuudesta, ensiaputaidoista ym.
www.luontoon.fi/retkeilynabc
Vinkkejä retkeilyyn
www.vapaa-ajankalastaja.fi/?svk=9161
Vinkkejä turvalliseen kalastamiseen lasten
kanssa löydät lasten turvallisuusoppaasta.
www.0910023.fi
Valtakunnallinen terveysneuvonta.

15

4041

16

0797

Parasta Lapsille ry
Vilppulantie 2, 00700 Helsinki
p. 09 3508630
pl@parastalapsille.fi
Parasta Lapsille ry
www.parastalapsille.fi

