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Osa 1

Toiminnan vastuuhenkilöillä on oltava
EA1- sekä alkusammutuskoulutus.

Yleiset turvallisuusohjeet

Vapaaehtoisille ohjaajille suosittelemme järjestön
tarjoamaan ensiapukoulutukseen osallistumista.
Toiminnan vastuuhenkilön täytyy tietää vapaaehtoisten ohjaajien ensiaputaidot.

1. Yleisiä ohjeita toiminnan
turvallisuuteen
Parasta Lapsille ry:n leiri- ja viikonlopputoiminnan
vastuuhenkilöt, muut työntekijät, vapaaehtoiset
ohjaajat sekä lasten kesäleirien yövalvojat noudattavat tätä turvallisuusohjetta kaikessa järjestön
toiminnassa.
Parasta Lapsille ry vastaa siitä, että heidät
perehdytetään tähän ohjeeseen.

Kuka on
vastuuhenkilö?
Leirille palkattu kausityöntekijä, esimerkiksi
Aikaa ilolle -leirien
leirivastaava ja
Näe hyvä mussa
-toiminnan leirijohtaja.

Leirikeskuksissa on omat pelastussuunnitelmat
onnettomuuden tai tulipalon varalta. Toiminnan
vastuuhenkilö perehtyy niihin ja huolehtii, että myös
ohjaajat tietävät, missä sijaitsevat alkusammuttimet,
ensiaputarvikkeet, hätäpoistumistiet ja
kokoontumispaikka.
Kun leiri alkaa, vastuuhenkilö kertoo osallistujille
turvallisen toiminnan periaatteet. Tapaturmien ja
onnettomuustilanteiden välttämiseksi toiminnassa
on aina noudatettava vastuuhenkilön ja
ohjaajien neuvoja.
•
•
•
•

Perheleireillä vanhemmille korostetaan, että he
ovat vastuussa lapsistaan koko leirin ajan.
Tapaturmariskin takia käytävillä ja portaissa on
liikuttava kävellen ja ikkunat pidetään
suljettuina.
Lapsille ja nuorille korostetaan sitä, että ulos ei
saa lähteä yksin ja rantaan mennään vain
ohjaajan kanssa.
Lisäksi leirin alussa osallistujille on kerrottava paloturvallisuuteen liittyvät periaatteet ja
näytettävä hätätilanteissa käytettävät poistumisreitit, hätäpoistumisovet ja kokoontumispaikka.

1.1. Turvallisen toiminnan
periaatteet ja riskit
Vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että toiminta suunnitellaan ja toteutetaan turvallisuusohjeen
mukaisesti.
Vastuuhenkilö ja vapaaehtoiset ohjaajat
keskustelevat riskeistä ja turvallisen
toiminnan periaatteista ennakkoon jo toiminnan
suunnitteluvaiheessa.
Huolellinen suunnittelu ja tilanteiden ennakointi
auttavat ehkäisemään vahinkoja ja luomaan
turvallisen tunnelman.
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1.2. Hätänumero ja muut tärkeät
numerot
Hätänumero ja tärkeät puhelinnumerot on oltava
kaikkien nähtävillä. Paikalliset numerot löytyvät
leirikeskuksista. Toiminnan vastuuhenkilö ja vapaaehtoiset ohjaajat tallentavat ne puhelimiinsa.

Näin soitat hätäpuhelun
Käytä 112 Suomi -sovellusta tai soita numeroon 112.
Kun saat yhteyden, ilmoita selvällä ja rauhallisella
äänellä:
•

KUKA olet ja MISTÄ soitat

Toiminnan vastuuhenkilö huolehtii siitä, että hänellä
itsellään ja vapaaehtoisilla ohjaajilla on kaikilla
tallennettuna puhelimiinsa toistensa sekä
leirikeskuksen numero.

•

MITÄ on tapahtunut

•

MISSÄ on tapahtunut: osoite ja kunta.

Perheleirillä vastuuhenkilö antaa puhelinnumeronsa aikuisten osallistujien käyttöön.

•

MITÄ apua tarvitaan, onko ihmisiä vaarassa

•

MISSÄ on opastus

•

Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan!

(112 Suomi -sovellus antaa sijaintitiedon
automaattisesti )

Hätäkeskuksesta saatetaan soittaa sinulle

Lataa
112 Suomi -sovellus
hätäpuheluja varten.
Se välittää soittajan
tarkan sijaintitiedon
hätäkeskukseen ja apu
lähtee lähimmästä
mahdollisesta yksiköstä.
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takaisin, joten älä soita muualle.
•

ANNA loukkaantuneille ENSIAPUA
kykyjesi mukaan

•

OPASTA apu kohteeseen

•

JAA TEHTÄVÄT, ÄLÄ TOIMI YKSIN!

•

Jos TILANNE MUUTTUU oleellisesti
hätäilmoituksen jälkeen, ilmoita siitä
hätäkeskukseen.

2. Onnettomuudet ja sairastumiset

3. Paloturvallisuus

Kaikki toiminnassa mukana olevat henkilöt on
vakuutettu tapaturmien varalta.

Paloturvallisuus on jokaisen osallistujan vastuulla.
Toiminnan vastuuhenkilö antaa ohjeet kaikille.

Hätätilanteen tai onnettomuuden sattuessa toiminnan vastuuhenkilöllä on kokonaisvastuu tilanteesta.
Kun akuutti tilanne on rauhoittunut, vastuuhenkilö
ottaa tarvittaessa yhteyttä Parasta Lapsille ry:n
toiminnanjohtajaan tai järjestön muuhun työntekijään.

Sisätilat
• Noudata sähkölaitteiden käyttöohjeita. Viallisia
laitteita ei saa käyttää.
• Sähköpattereita ei saa peittää. Niiden päälle ei
saa laittaa vaatteita kuivumaan. Muistuta asiasta
toimintaan osallistuvia aikuisia ja lapsia.
• Takan lähettyvillä on oltava alkusammutin tai
sammutuspeite. Takan lähettyvillä ei saa olla
palavaa materiaalia.
• Kynttilöitä ei saa polttaa leirikeskuksessa.

Suomen
Punaisen Ristin
mobiilisovelluksesta
voit tarkistaa
ensiapuohjeet.
Lataa puhelimeesi!

Sauna
Saunan lämmityksestä huolehtii toiminnan
vastuuhenkilö tai täysi-ikäinen ohjaaja.
Tulen käsittely kodassa ja grillipaikalla

2.1. Onnettomuustilanteissa
toimiminen
Onnettomuustilanteessa vastuuhenkilö jakaa
tehtävät ohjaajien ja perheleirille osallistuvien
aikuisten kanssa: esimerkiksi kuka soittaa
hätänumeroon, kuka rauhoittaa lapsia jne.
Soita hätänumeroon 112 aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa, kun henki, terveys, omaisuus
tai ympäristö on uhattuna tai vaarassa, tai jos
epäilet näin olevan.

2.2. Tapaturmat ja sairastumiset
Jos kyseessä ei ole hätätilanne, mutta on pienikin
epäilys vamman tai sairauden vakavuudesta, soita
lähimpään terveyskeskukseen tai päivystykseen
ohjeiden saamiseksi.
Jos lapsi viedään terveyskeskukseen tai
päivystykseen, siirtyy hoitovastuu heille. Lasten ja
nuorten toiminnassa terveyskeskukseen lähtee mukaan toiminnan vastuuhenkilö. Hän ottaa mukaansa
lapsen leirihakemuksen henkilötunnuksen takia.
Toiminnan vastuuhenkilö ottaa yhteyttä lapsen tai
nuoren huoltajaan ja kertoo tilanteesta.

Leirikeskusten grillipaikat ja Lomakeskus Pukkilan
kota ovat käytössä vain suunnitellun toiminnan aikana. Kodassa ja grillipaikalla on oltava alkusammutin
tai sammutuspeite sekä vähintään kaksi vesiämpäriä
täynnä vettä ennen tulen sytyttämistä.
Tulenteko ulkona
Tulenteko on sallittu vain niille merkityillä paikoilla
leirikeskusten alueilla ja niitä ympäröivillä ulkoilu- ja
retkeilyalueilla. Tulenteosta sovitaan aina toiminnan
vastuuhenkilön ja ohjaajien kesken ja tiedotetaan
lomakeskuksen henkilökunnalle.
Metsäpalovaroituksen aikana tulta ei tehdä.
Tulentekopaikalla on oltava vesisanko. Tuli on
sammutettava huolella ennen tulentekopaikalta
poistumista.

Tulentekovälineet
säilytetään poissa
lasten ulottuvilta.
Tulella leikkiminen
on ehdottomasti
kielletty.
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Tulipalon sattuessa:
• PELASTA vaarassa olevat
• VAROITA muita
• SAMMUTA lähimmillä alkusammuttimilla
• ESTÄ lisävahingot
• RAJOITA palo sulkemalla ovet ja ikkunat
• HÄLYTÄ apua (112) turvallisesta paikasta
• TOIMI ohjeiden mukaan.
4. Turvalliset toimintatavat
Toiminnan vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa,
että matkapuhelin- tai muu vastaava yhteys toimii
alueella, esimerkiksi uimarannalla, retkikohteissa
ja -reiteillä. Lomakeskus Pukkilassa on tarvittaessa
käytössä LA-puhelimet.
Toimintaa ohjaavat huolehtivat siitä, että heillä on
mukanaan matkapuhelin tai muu yhteydenpitoväline, jonka akussa on riittävästi virtaa.

4.1. Uiminen
Vastuuhenkilö organisoi uinnin valvonnan ja varmistaa, että uintia valvovilla ohjaajilla on riittävät
tiedot ja taidot.
Ensimmäisellä uintikerralla järjestetään lapsille
leikkimielinen uintitesti uimataidon kartoittamiseksi.
Aikuisten uimataito tulee varmistaa. Ennen uintia
käydään kaikkien osallistujien kanssa läpi, miten
toimitaan, jos sattuu onnettomuus.
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Uintia valvovien täytyy olla täysi-ikäisiä, uimataitoisia ja vähintään yhdellä on oltava voimassa oleva
EA1-pätevyys.
Uimarantaan on tutustuttava ennen uintia. Uintia
valvovat ohjaajat selvittävät etukäteen uimarannan
syvyyden, pohjan muodot ja laadun, onko pohja
hiekkaa tai mutaa, sekä mahdolliset pohjassa olevat
kivet, uppotukit, vanhan laiturin osat tai vastaavat.
Lisäksi on selvitettävä veden virtaukset. 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.
Sääolosuhteet ja säätiedotukset on aina huomioitava, kun suunnitellaan uimista.
Uintia valvovien mukana on oltava ensiapupakkaus
ja käytössään pelastusrengas tai pelastuskelluke.
Näiden sijaintipaikka tulee näyttää kaikille mukana
oleville. Rannalla on oltava pelastusvene.
Veteen ei saa hypätä laiturilta onnettomuuksien
välttämiseksi.
Pelastusliivejä ei käytetä uidessa. Kaikessa muussa
veden äärellä tapahtuvassa toiminnassa suositellaan
käytettäväksi pelastusliivejä, jos toimintaan osallistuvat ovat pieniä lapsia tai uimataidottomia.

•

•

Lasten ja nuorten toiminnassa uintia valvoo kaksi ohjaajaa kahdeksaa lasta kohden.
Vedessä saa yhtä aikaa olla korkeintaan
kahdeksan lasta.
Perhetoiminnassa ohjattua uintihetkeä valvoo
vähintään kaksi ohjaajaa. Jos ohjaajat vievät
lapsiryhmän uimaan, noudatetaan lasten ja
nuorten toiminnan ohjetta.

Ohjaajat tarkkailevat kaikkia vedessä olevia.
Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa uimassa
olevista lapsistaan. Ohjaajien tehtävänä on
huolehtia myös siitä, että vanhemmat valvovat
lastensa uimista.
Perheet voivat ohjattujen uintihetkien lisäksi
mennä perheenä uimaan omalla vastuullaan.
Saunominen ja suihkussa käyminen
Saunomista ja peseytymistä ohjaamassa tulee olla
kaksi ohjaajaa. Peseytymistilanteissa huomioidaan
aina leiriläisten ja ohjaajien sukupuoli.
Ohjaajana huolehdit siitä, että tiloissa, joissa on
kuumavesikattiloita, kiukaita tai muita vastaavia
palovammavaaroja, ei ole liikaa tungosta.
Ohjaajat myös huolehtivat sopivan lämpöisen pesuveden tekemisestä lapsille.

Uintia valvova ohjaaja:
• Kerää uimaan lähtevien nimet
uimavuorolistaan ilmoitustaululle.
Varmista, että toiminnan vastuuhenkilö
tietää, ketkä ovat uimassa.
• Kerro uimareille uimisen säännöt ja että
niiden noudattaminen on välttämätöntä
turvallisuuden kannalta.
• Valvo, että kaikki uivat uimapuomilla
rajatun tai muuten sovitun alueen
sisäpuolella.
• Laske uimaan menijät ennen uintia,
uinnin aikana ja vedestä poistuttaessa.
• Tarkkaile vedessä olevia! Kukaan ei saa
kadota näkyvistä. Hukkuminen tapahtuu
äänettömästi.
• Pidä silmällä, etteivät vesileikit mene
liian vauhdikkaiksi. Uidessa saa kuitenkin
olla hauskaa!
• Onnettomuuden sattuessa ryhdy heti
pelastus- ja ensiaputoimiin.

4.2. Soutaminen
Soutamaan saa lähteä ainoastaan toiminnan vastuuhenkilön luvalla. Hän antaa ohjeet ja huolehtii,
että vesille lähteminen suunnitellaan ja toteutetaan
ohjeita noudattaen.
Soutaminen ei ole kaikille tuttu asia.
Suositeltavaa on, että soutamista ”kuivaharjoitellaan” ennen lähtöä.
Toiminnan vastuuhenkilö huolehtii siitä, että ennen
soutamaan lähtemistä on osallistujien kanssa käyty
läpi, miten toimitaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Jokaisen soutamaan lähtijän uimataito
on selvitettävä ennen lähtöä.
Soutamista ohjaa kaksi ohjaajaa, joista toinen on
mukana soutamassa ja toinen valvoo toimintaa
rannalta. Ohjaajien on oltava uimataitoisia ja ainakin
toisella heistä on oltava voimassa olevat ensiaputaidot. Soutamista valvovien ohjaajien mukana on

Veden varaan
joutuminen
• Jää kaatuneen veneen
luokse ja pidä kiinni.
Älä lähde uimaan.
s• Ryhdy tarvittaviin pela.
tus- ja ensiaputoimiin
• Soita 112 ja noudata
ohjeita.
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oltava ensiapupakkaus ja käytössään pelastusrengas
tai pelastuskelluke. Rannalla on oltava pelastuskäyttöön varattu vene.
Perhetoiminnassa soututaitoinen aikuinen voi
lähteä lapsensa tai lastensa kanssa soutelemaan.
Rannalla on kuitenkin oltava toimintaa valvomassa
yksi ohjaaja.
Soutamista valvovat ohjaajat varmistavat aina, että
kaikilla soutamaan lähtevillä on pelastusliivit ja että
ne ovat oikein kiinnitetyt.
Käytä soutuvälineitä huolellisesti ja raportoi huollon
tarpeesta vastuuhenkilölle. Veneestä ja airoista tulee pitää hyvää huolta ja palauttaa ne käytön jälkeen
paikoilleen. Ripusta pelastusliivit käytön jälkeen
kuivumaan sovittuun paikkaan.

Turvallisesti vesillä
•
•
•
•
•
•
•
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Huomioi sää ja säätiedotukset.
Älä lähde soutamaan pimeällä.
Sovi soutureitti ohjaajien ja soutajien kanssa.
Reittimuutokset on aina ilmoitettava vastuuhenkilölle.
Veneessä ei saa olla enempää ihmisiä kuin
veneen henkilö- tai painoraja sallii. Tiedot löytyvät veneen takaosassa sijaitsevasta kyltistä.
Jokaisella veneessä olevalla on yllään oikean
kokoiset ja oikein kiinnitetyt pelastusliivit.
Veneessä on oltava äyskäri tai pieni ämpäri,
vahva kiinnitysköysi sekä heittoliina.
Veneessä ei saa seistä tai vaihtaa paikkoja.

4.3. Onkiminen
Toiminnan vastuuhenkilö huolehtii, että täysi-ikäisiä
valvojia on onkipaikalla riittävästi. Onkiessa täytyy
olla ensiapupakkaus mukana. Huomioi sää (säätiedotukset) ennen onkimaan menoa.
Laiturilta ongittaessa on syytä käyttää pelastusliivejä, jos onkijoina on pikkulapsia tai uimataidottomia.

4.4. Jäällä liikkuminen
Jäälle voi lähteä ainoastaan vastuuhenkilön luvalla.
Hän antaa ohjeet ja huolehtii, että jäälle meno
suunnitellaan kaikkien jäälle lähtevien kanssa ja
toteutetaan ohjeita noudattaen.
Vastuuhenkilö varmistaa, että jää on todettu kyllin
vahvaksi. Yksinään kulkevan ihmisen alla on oltava
vähintään viisi senttimetriä teräsjäätä.
Erityisesti varottavia paikkoja ovat veden virtauksen vuoksi järvien kapeikot, karikot, niemenkärjet,
jokien ja purojen suistot, kaislikot, sillat ja laiturit.
Sää (säätiedotukset) on myös aina huomioitava, kun
suunnitellaan jäälle lähtöä.
Toiminnan vastuuhenkilö huolehtii myös siitä,
että jäälle lähtevä ryhmä tietää, miten toimitaan
hätätilanteessa, mitä varusteita tulee olla mukana
(jääpiikit, ensiapulaukku jne.) ja miten tehtävät on
jaettu jäällä liikkumisen aikana.

4.5 Retkeily ja vaeltaminen

5. Päihteet ja tupakointi

Retkelle tai vaeltamaan voi lähteä vain toiminnan
vastuuhenkilön luvalla. Ohjaaja ei saa lähteä
lyhyellekään retkelle kahden kesken leirille
osallistuvan lapsen tai nuoren kanssa.

Parasta Lapsille ry:n toiminta on päihteetöntä ja
savutonta.

Jokaisesta retkestä tehdään turvallisuussuunnitelma: miten toimitaan käytännössä, jos jotain sattuu.
Yön yli -retkiä varten vastuuhenkilö tekee suunnitelman yhdessä mukaan tulevan ulkopuolisen vaellustai eräoppaan kanssa. Suunnitelma tehdään Parasta
Lapsille ry:n pohjalle ja se toimitetaan hyvissä ajoin
ennen retken alkua Parasta Lapsille ry:n toimistoon.
Huolellinen suunnittelu ohjaajien kesken ja osallistujaryhmän kanssa on tärkeää retken tai vaelluksen
onnistumisen ja turvallisuuden kannalta.
Toiminnan vastuuhenkilö ja retkelle lähtevät ohjaajat huolehtivat siitä, että mukaan tulevat kaikki tarvittavat varusteet ja että retkelle lähtevät leiriläiset
ovat pukeutuneet tarkoituksenmukaisesti. Ryhmän
vetäjällä on oltava mukana retkelle tarkoitettu
EA-laukku, joka sisältää muun muassa riittävät sidetarpeet, kyypakkaukset sekä lämpöpeitteen.

4.6. Varusteet ja niiden kunto
Parasta Lapsille ry tarkistaa omien leirikeskustensa
turvallisuuden kannalta tärkeät varusteet vuosittain.
Tarkistettavia varusteita ovat muun muassa leikkikenttävälineet, ensiaputarvikkeet, pelastusliivit,
veneet, kanootit ja kypärät. Epäkunnossa olevat
ja puutteelliset välineet korjataan tai vaihdetaan
uusiin.
Jokaisen on pidettävä käyttämistään varusteista
hyvää huolta ja asetettava ne käytön jälkeen takaisin
paikoilleen.
Puutteellista ja rikkinäistä välineistöä ei saa käyttää.
Niistä ilmoitetaan toiminnan vastuuhenkilölle, joka
kertoo asiasta edelleen leirikeskuksen henkilökunnalle, jotta puutteet voidaan korjata heti.

Alkoholin ja muiden päihteiden käyttäminen leirin
aikana on kielletty toiminnan vastuuhenkilöiltä,
vapaaehtoisilta ohjaajilta ja leiriläisiltä. Alkoholia tai
muita päihteitä ei myöskään saa säilyttää
leirikeskuksessa.
Jos epäillään, että joku toiminnassa mukana oleva
henkilö on käyttänyt päihteitä, kerrotaan siitä heti
toiminnan vastuuhenkilölle. Hän huolehtii mahdollisista jatkotoimista.
Jos päihteitä käyttänyt tai säilyttänyt on alaikäinen, ilmoitetaan hänen huoltajilleen sekä
tehdään lastensuojeluilmoitus. Päihteitä käyttänyt
poistetaan leiriltä.
Parasta Lapsille ry:n leirikeskukset ovat savuttomia.
Tupakointi on sallittu ainoastaan leirikeskusalueen
ulkopuolella sijaitsevilla, sille varatuilla paikoilla.
Tupakoinnissa jokaisen on noudatettava Suomen
lakia, eli tupakointi on kielletty kaikilta alle
18-vuotiailta. Tupakkatuotteet eivät saa olla
lasten nähtävillä missään tilanteessa.

Vaellukselle tai retkelle lähteminen
• Tutustu reittiin ja alueeseen.
• Jokaiselle retkelle ja vaellukselle
laaditaan turvallisuussuunnitelma.
• Pidempi retki suunnitellaan kartan
avulla: kulkureitit ja paikat, joihin
pääsee autolla.
• Vastuuhenkilö huolehtii, että retken
reitti, kohde ja aikataulu on jokaisen
ohjaajan sekä leirikeskukseen jäävien
tiedossa.
• Sää huomioidaan aina.
• Ryhmän vetäjällä on EA-laukku.
• Ohjeista ryhmä toimimaan
hätätilanteessa.

9

6. Lääkkeet, allergiat ja ruokavaliot
Leirikeskuksen lääkekaapissa on yleisimpiä resep-

tivapaita lääkkeitä, esimerkiksi parasetamolia tai
ibuprofeenia, setiritsiiniä sekä ensiapu- ja haavanhoitotarvikkeita. Vastuuhenkilö voi tarvittaessa
antaa pakkausohjeen mukaisesti leiriläiselle lääkettä
esimerkiksi päänsärkyyn, jos siihen on vanhempien
suostumus.
Lasten ja nuorten toiminnassa lääkekaapin lääkkeitä
ei saa antaa ilman huoltajan suostumusta. Poikkeuksena tästä on kyypakkaus ja muut ensiapuna annettavat lääkkeet. Niistäkin täytyy ilmoittaa huoltajalle
niin pian kuin mahdollista.
Lasten leirille osallistuvien lasten omat lääkkeet
säilytetään lukollisessa kaapissa, jonka avain on
vastuuhenkilöllä. Viileässä säilytettävät lääkkeet
säilytetään jääkaapissa, mielellään omassa rasiassa.
Vastuuhenkilö kerää lasten omat lääkkeet heti leirin
alussa ja tarkistaa, että niihin on merkitty lapsen
tiedot ja mukana on annosteluohje.

•
•
•
•

Käynnistä etsintä katoamispaikan lähialueelta.
Leirikeskuksen alueelta tarkistetaan sisätilat,
piha ja varastot.
Leiripaikan tai katoamispaikan lähiympäristöstä
tarkistetaan erityisesti mahdolliset vaaranpaikat,
kuten rannat, kalliot ja jyrkänteet.
Ilmoita katoamisesta vastuuhenkilölle ja jatka
etsintää tai toimi hänen ohjeidensa mukaan.

Jos kadonnut ei löydy lähialue-etsinnässä
• 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, kunnes kadonnut henkilö
löytyy tai poliisi antaa ohjeen etsintöjen lopettamisesta.
• Ilmoita asiasta Parasta Lapsille ry:n toimistoon.

Lääkkeiden antamisesta lapsille huolehtii vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa täysi-ikäinen ohjaaja
huoltajilta saatujen ohjeiden ja lääkepakkauksen
annosteluohjeiden mukaisesti.
Lääkkeen antaja kirjaa listaan, mitä lääkettä on
annettu ja kenelle, lääkkeen määrä, lääkkeen
antamisen päivämäärä ja kellonaika sekä kuka
lääkkeen antoi.
Allergiat ja ruokavaliot
Parasta Lapsille ry:n tai sen paikallisyhdistys
toimittaa tiedot kaikkien toiminnassa mukana
olevien allergioista ja ruokavalioista leirikeskuksiin. Tiedot ovat myös toiminnan vastuuhenkilöllä.

7. Lapsen tai aikuisen katoaminen
leiripaikasta
Jos lapsi tai aikuinen katoaa leirikeskuksesta tai
retken yhteydessä on toiminnan vastuuhenkilön
käynnistettävä lähialue-etsintä välittömästi.
• Pysy rauhallisena ja kirjaa kellonaika, jolloin
katoaminen huomattiin.
• Jos kadonneella on puhelin, soita siihen.
• Sovi, ketkä ohjaajista tai aikuisista jäävät
lasten kanssa.
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8. Ulkopuolelta tuleva uhka
Jos kohtaat uhkaavan henkilön:
• jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen
reviirinsä
• puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile
• pidä kädet näkyvissä
• pysy rauhallisena
• vältä tuijottamista
• älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta
• ole mieluummin joustava kuin jyrkkä
• älä käännä selkääsi

•
•
•
•

vältä äkkinäisiä liikkeitä
älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen
henkilön harhoja
voita aikaa niin, että muita tulisi paikalle
pyri hälyttämään apua niin, että uhkaaja ei
huomaa.

Jos tarvitset apua väkivaltaisen henkilön poistamiseksi, soita poliisille numeroon 112.
Ilmoita tapauksesta heti vastuuhenkilölle, leirikeskuksen henkilökunnalle sekä Parasta Lapsille ry:n
toimistoon. He auttavat poliisia tapauksen selvittelyssä sekä päättävät toimista, joilla vastaavia
tapauksia voidaan välttää.
Varoita ja suojele muita
•
•
•
•
•

Kuuluta kaikki sisätiloihin. Lukitse ovet, vältä
ovi- ja ikkuna-aukkoja.
Harkitse poistumista rakennuksesta poistumissuunnitelman mukaan tai ikkunan kautta.
Kokoontukaa näköetäisyyden ulkopuolelle.
Varmista kaikkien poistuminen kokoontumispaikalle.
Laske läsnäolijat, rauhoita, kerro tilannetieto
poliisille.
Jatkosta päättää poliisi, joka myös tiedottaa siitä.

Ilmoituksiin kirjataan toimet ja korjausehdotukset, joilla estetään tilanteen toistuminen
tulevaisuudessa ja ne toimitetaan Parasta Lapsille
ry:n toimistolle.
Onnettomuuden aiheuttaneet mahdolliset ja
havaitut viat tai puutteet korjataan välittömästi.

11. Hyödyllisiä linkkejä
Hätänumeroon soittaminen
www.112.fi/hatanumero_112
112 Suomi -mobiilisovellus (ohjeet)
Tietoa paloturvallisuudesta
www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Paloturvallisuus
Tietoa vedestä pelastamisesta, veneilystä, uinnin
oppimisesta ja vesiturvallisuudesta.
www.viisaastivesilla.fi
www.suh.fi
Ensiapuohjeita sekä tietoa ensiapukoulutuksista
www.punainenristi.fi/opi-ensiapua
Vinkkejä retkeilyyn
www.luontoon.fi/retkeilynabc
Vinkkejä turvalliseen kalastamiseen lasten kanssa
https://issuu.com/vapaa-ajankalastajat/docs/
lasten_turvallisuusopas

9. Tilanteen jälkikäsittely
Leiriläisiä järkyttäneen tilanteen, esimerkiksi
tapaturman, onnettomuuden tai katoamisen,
jälkeen toiminnan vastuuhenkilö huolehtii, että
tapahtunutta käsitellään vapaaehtoisten, lasten ja
aikuisten kanssa.
Tilannetta ja sen herättämiä ajatuksia ja tunteita
käydään läpi, sekä mietitään, mitä tapahtuneesta
voidaan oppia.
Järkytyksen kokeneet ohjataan tarvittaessa
ammattimaisen kriisiavun pariin.

10. Tapaturma- ja onnettomuuskirjanpito
Ohjaajilla on velvollisuus kertoa tapahtuneista onnettomuuksista, vahingoista ja ”läheltä piti”
-tilanteista toiminnan vastuuhenkilölle. Tämä kirjaa
tilanteet joko läheltä piti -ilmoitukseen tai tapaturmailmoitukseen.
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Osa 2
Lasten ja nuorten henkilökohtainen koskemattomuus ja
turvallisuus
1. Lapsia ja nuoria suojeleva
toimintakulttuuri
Tässä turvallisuusohjeen osassa kuvataan, miten
Parasta Lapsille ry:n leiri- ja viikonlopputoiminnassa turvataan alaikäisten lasten henkilökohtainen
koskemattomuus ja turvallisuus ja siten edistetään
ja turvataan alaikäisten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.
Näiden toimintatapojen avulla edistämme lasta
suojaavan toimintakulttuurin syntymistä, tuemme
alaikäisten turvallista osallistumista toimintaan sekä
vahvistamme lasten tietoisuutta omista
oikeuksistaan.
Ohjeeseen on kirjattu menettelytavat, joiden mukaan toimitaan, jos lapsen henkilökohtaista
koskemattomuutta ja turvallisuutta on loukattu tai
sitä epäillään.

1.1. Henkilökohtaista turvallisuutta ja koskemattomuutta vaarantavat
tilanteet
Kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä ovat merkittävimmät lasten ja nuorten henkilökohtaista turvallisuutta ja koskemattomuutta heikentävät ja vaarantavat tilanteet. Niiden ennaltaehkäisy ja varhainen
puuttuminen ovat erityisen tärkeitä.
Kiusaamisella tarkoitamme tässä sitä, kun toinen
lapsi tai nuori tai ryhmä lapsia ja nuoria sanoo tai
tekee epämiellyttäviä asioita jollekin toiselle. Kiusaamista on myös, kun lasta tai nuorta kiusoitellaan
toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista
ei ole kahden suunnilleen tasavahvuisen lapsen tai
nuoren riitely.
Kiusaaminen on siis tahallista pahan mielen, harmin,
kivun tai haitan aiheuttamista toiselle. Se voi olla
suoraa, kuten nimittelyä ja haukkumista, toisen
tavaroiden hajottamista tai varastamista tai jopa
väkivaltaista käyttäytymistä kiusattua kohtaan.
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Epäsuoraa kiusaamista on esimerkiksi selän takana
pahan puhuminen, syrjiminen ja porukasta ulkopuolelle jättäminen. Kiusaamista voi tapahtua niin
kasvokkain kuin esimerkiksi netin tai kännykän välityksellä.
Kiusaamista on myös kiusaamisen salliminen, vaikka
itse ei siihen aktiivisesti osallistuisikaan. Merkitystä
ei ole sillä, miten kiusataan vaan se, miltä se kiusatusta tuntuu. Kiusaamistapausten selvittäminen on
aina aikuisen vastuulla.
Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö voi ilmetä
nimittelynä, sukupuolisesti vihjailevina eleinä,
ilmeinä, huomautuksina tai kosketteluna, seksuaalissävytteisinä viesteinä (puhelin, tekstiviestit, sähköposti, somekanavat), vitseinä tai ehdotuksina ja
seksuaaliseen kontaktiin pakottamisena.
Häirinnän kohteena voivat olla sekä tytöt että pojat
ja sitä voi tapahtua myös lasten ja nuorten keskinäisissä suhteissa. Seksuaalisessa häirinnässä lähtökohtana on aina häirinnän kohteen oma kokemus.
Ratkaisevaa on aina se, miten lapsi tai nuori kokee
tilanteen. Jos hän tuntee tulleensa häirityksi, asia
tulee ottaa vakavasti.

2. Lasten ja nuorten turvallisuutta ja koskemattomuutta turvaavat toimintatavat
Tiedon ja tietoisuuden lisääminen
Lisäämme toiminnassa mukana olevien kausityöntekijöiden ja vapaaehtoisten ohjaajien tietoisuutta lasten ja nuorten koskemattomuutta ja
turvallisuutta suojaavasta toimintakulttuurista.
Lasten, nuorten ja perheiden toiminnan vastuuhenkilöt eli leirivastaavat ja -johtajat sekä yövalvojat
ja vapaaehtoiset ohjaajat perehdytetään ja koulutetaan toimimaan tämän ohjeen sekä järjestön
laatiman erillisen Nollatoleranssi kiusaamiseen
-ohjeen mukaisesti. Ohjeet löytyvät myös järjestön
verkkosivuilta.
Työntekijöiden ja vapaaehtoisten ohjaajien valinta
Kaikilta leiri- ja viikonlopputoiminnan vastuuhenkilöiltä sekä vapaaehtoisilta ohjaajilta tarkistetaan
rikostaustaote ennen kuin heidät valitaan toimintaan. Heidät myös haastatellaan, koulutetaan ja
perehdytetään tehtäväänsä.

Toiminnan vastuuhenkilöinä toimivat kausityöntekijät sitoutuvat toimimaan Parasta Lapsille ry:n arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vapaaehtoiset ohjaajat sitoutuvat siihen allekirjoittamalla
sitoumuslomakkeen.
Leireillä toimitaan ohjaajatiimeinä
Lasten, nuorten ja perheiden leireillä ja viikonlopputoiminnassa ohjaajina toimivia aikuisia on 4–5
henkilöä (lasten ja nuorten toiminnassa 1 kuutta
lasta kohden). Parasta Lapsille ry:n palkkaama toiminnan vastuuhenkilö johtaa ja tukee vapaaehtoisten ohjaajien tiimiä.
Vapaaehtoiset leiriohjaajat ohjaavat lapsia ja nuoria,
viettävät aikaa heidän kanssaan, järjestävät
toimintatuokioita ja valvovat toimintaa ja sen turvallisuutta. Leirillä toimitaan pienryhmissä.
Lähtökohtana on, että ohjaaja ohjaa aina lapsiryhmän toimintaa eikä ole kahden kesken lapsen
tai nuoren kanssa. Tiettyjä toimintahetkiä, kuten
uimista tai retkiä, ohjaa aina vähintään kaksi aikuista
ohjaajaa.
Leireillä lapset ja nuoret yöpyvät 2–4 hengen
huoneissa. Leiriohjaajat majoittuvat lasten tai
nuorten huoneiden lähistölle ja ovat siten tarvittaessa heidän tukenaan myös yöaikaan. Lasten
kesäleireillä on lisäksi palkattu yövalvoja lisäämässä
lasten turvallisuuden tunnetta ja vastaamassa
leiriläisten yöajan tarpeisiin ja tilanteisiin.

Lapset ja nuoret mukana leirinsuunnittelussa
Lapset ja nuoret osallistetaan leiriohjelmien suunnitteluun ja heidän odotuksiaan ja toiveitaan kysytään
ja huomioidaan leirin aikana. Kuulluksi tuleminen on
toiminnan yksi tavoite.
Leirin alkaessa lapset ja ohjaajat sopivat yhteiset
säännöt, joiden mukaan toimitaan. Siinä yhteydessä
keskustellaan myös siitä, mitä kiusaaminen tarkoittaa ja annetaan lapsille tai nuorille ohjeet, miten
toimia, jos näkee tai kokee kiusaamista tai ikävältä
tai epäasialliselta tuntuvaa käyttäytymistä. Lapsilta
pyydetään kirjallinen palaute leirin lopussa.
Avoin ja turvallinen ilmapiiri
Lapsille ja nuorille korostetaan heti leirin alussa, että
kaikista asioista voidaan puhua yhdessä. Jokaiselle
lapselle nimetään myös omaohjaaja, jonka lapsi
tai nuori voi kokea ”omakseen” ja turvalliseksi heti
toiminnan alusta lähtien.
Jokainen leirillä ohjaajana toimiva on kuitenkin
jokaista lasta varten ja lapsille ja nuorille korostetaan sitä, että puhua voi kenelle tahansa.
Hyvä ryhmähenki
Hyvä ryhmähenki luo turvallista tunnelmaa, ehkäisee kiusaamista ja tekee ikäviksi koetuista tilanteista
puhumisen helpommaksi. Ryhmähengen syntymistä
tuetaan toiminnallisilla harjoituksilla, joissa lapset
saavat positiivisia vuorovaikutuskokemuksia.
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Pienryhmissä toimiminen tekee tutustumisesta
helpompaa. Omaohjaajalla on tärkeä rooli hyvän
ryhmähengen edistäjänä. Toiminnan vastuuhenkilö
ja ohjaajat toimivat hyvän käyttäytymisen malleina.

yhdessä siitä, miten toisten kanssa ollaan, mitä
voi sanoa ja mitä ei. Ohjaaja kuuntelee lapsia
tasapuolisesti sekä tekee selväksi, mitkä tavat
toimia eivät ole hyväksyttäviä.

Leirillä ohjaajina toimivat aikuiset toimivat esimerkkeinä sille, miten toiset ihmiset huomioidaan ja
miten toisille puhutaan. He eivät puhu tai toimi
lasten, nuorten, perheiden tai toistensa kanssa
tavalla, joka voidaan kokea loukkaavaksi tai
epäasialliseksi, seksuaalissävytteiseksi tai muuten
hyvien käytöstapojen vastaiseksi.

Ohjaaja myös tukee lapsia sanoittamaan tilanteen herättämiä tunteita itsessä ja toisessa.
Kiusaamiseen pitää puuttua myös siksi, että on
tärkeää neuvoa myös kiusaajalle toisenlainen
tapa toimia.

Toiminnan vastuuhenkilö ja ohjaajat toimivat lasten
ja nuorten tukena vuorovaikutustilanteissa ja
kaveritaidoissa.

3. Tilanteisiin puuttuminen
On ensiarvoisen tärkeää, että toiminnan vastuuhenkilö ja vapaaehtoiset ohjaajat tiedostavat mahdolliset ongelmat ja puuttuvat tilanteisiin, jos havaitsevat kiusaamista, häirintää tai muita ongelmia lasten
ja nuorten käyttäytymisessä tai heidän välisissä
suhteissaan.
Tilanteiden havaitsemiseksi heidän tulee seurata
lasten toimintaa, kysellä kuulumisia ja olla lapsia
varten. Lapsia ja nuoria on rohkaistava kertomaan
ikäviksi kokemistaan asioista, koska ne eivät aina
tapahdu aikuisten silmien alla. Asioiden esiin tulon helpottamiseksi käytössä voi myös olla muita
keinoja, kuten laatikko, jonne voi lapulle kirjoittaa
mieltään harmittavia asioita.
Tärkeintä on, että lapsen ja nuoren kokemus otetaan
aina vakavasti. Vastuu asian hoitamisesta on vastuuhenkilöllä ja ohjaajilla, ei lapsella tai nuorella.
Puuttumattomuus tulkitaan usein äänettömäksi
hyväksymiseksi, vaikka se olisikin aikuisen neuvottomuutta tai pelkoa.

3.1. Kiusaaminen
•

•
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Tilanne on katkaistava. Lapsella ei ole keinoja
lopettaa kiusaamista, vaan hän odottaa aikuiselta apua ja toimenpiteitä kiusaamisen lopettamiseksi. Ohjaajan ensimmäisenä tehtävänä on
rauhoittaa tilanne ja siinä mukana olleet lapset,
jotta asiaa voidaan lähteä selvittämään.
Tilanne on selvitettävä. Tilanteessa mukana
olleiden lasten kanssa keskustellaan erikseen ja

•

Tilanne on sovittava. Ohjaaja huolehtii, että
lopuksi tilanne sovitaan. Ohjaaja tukee lasta tai
nuorta tarvittaessa sanoittamaan sitä, mistä asioista tai teoista on pahoillaan. Anteeksipyytäminen on merkki siitä, että tilanteessa on päästy
yhteisymmärrykseen.

Jos kiusaaminen kuitenkin jatkuu tai toistuu,
miettivät ohjaajat toiminnan vastuuhenkilön johdolla keinoja asian ratkaisemiseksi. Toiminnan vastuuhenkilö on tarvittaessa yhteydessä lasten vanhempiin, kertoo tilanteesta ja miten siihen on leirillä
puututtu. Lasten vanhempia ohjeistetaan keskustelemaan asiasta kotona lapsensa kanssa.
Jos kiusaamiseen liittyy fyysistä väkivaltaa, on
asiasta aina ilmoitettava kaikkien kiusaamistilanteessa mukana olleiden lasten vanhemmille. Lisäksi
on tarvittaessa tehtävä tapaturma- tai läheltä piti
-ilmoitus.
Ratkaisu koetetaan löytää keskustelemalla asianosaisten kanssa ja miettimällä yhdessä toimintatapoja, joilla tilanne saadaan rauhoitettua. Lapsen
tai nuoren poistaminen leiriltä on äärimmäinen
ratkaisu, jota pyritään välttämään. Näissä tilanteissa
toiminnan vastuuhenkilö on myös yhteydessä Parasta Lapsille ry:n toimistoon.

3.2. Seksuaalinen häirintä
Seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut lapsi ei
välttämättä puhu kokemuksistaan eikä kerro niistä
myöhemminkään, edes kysyttäessä. Lapsi tai nuori
ei aina tiedä, missä sallitun toiminnan rajat kulkevat, eikä hän välttämättä uskalla vastustaa vierasta
ihmistä, varsinkaan aikuista.
Lapselta tai nuorelta ei siis edellytetä, että hän
osaa tai uskaltaa ilmaista pitävänsä toisen ihmisen
käyttäytymistä loukkaavana tai vastenmielisenä.
Ei myöskään oleteta, että lapsi pystyisi kieltämään

häiritsevän käyttäytymisen.
Asiaan suhtaudutaan aina vakavasti. Vaikka kysymyksessä ei olisikaan epäily hyväksikäytöstä, vaan
pikemminkin huoli siitä, että aikuisen tai nuoren
käyttäytyminen alkaa liukua väärään suuntaan,
tilanne selvitetään ja siihen puututaan.
Vastuu asiaan puuttumisesta on kaikilla leirin aikuisilla ohjaajilla, mutta erityisesti vastuuhenkilöllä.
Jokaisen aikuisen ohjaajan vastuu ja velvollisuus on
kuitenkin puuttua tilanteeseen ja ottaa tarvittaessa
vastuu sen hoitamisesta ottamalla yhteyttä Parasta
Lapsille ry:n toimistoon.
Tilanne katkaistaan. Lasten ja nuorten turvallisuus
on tärkeintä. Huolehditaan, että häirintä ei jatku. Jos
aikuisen käyttäytyminen alkaa liukua väärään suuntaan, se otetaan puheeksi tämän kanssa välittömästi. Jos nuoren käyttäytyminen aikuista kohtaan on
epäasiallista, asiaan puututaan heti.
Jos kyseessä on vakavampi epäily häirinnästä tai
hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän
välinen kanssakäyminen katkaistaan, kunnes asia
on selvitetty. Lapsen tai nuoren vanhempiin otetaan
yhteyttä.
Rikosepäilyihin puututaan välittömästi.
Jos on syytä epäillä, että kysymyksessä on rikos
(seksuaalinen hyväksikäyttö), on jokaisen leirillä olevan aikuisen vastuulla kertoa tilanteesta toiminnan
vastuuhenkilölle tai jollekin ohjaajista.

Hänen on asia havaittuaan tai siitä kuultuaan otettava viipymättä yhteyttä Parasta Lapsille ry:n toimistoon ja sen jälkeen yhdessä sovitulla tavalla
lastensuojeluviranomaiseen ja poliisiin sekä lapsen
tai nuoren vanhempiin.
Lastensuojeluviranomaisen on ilmoitettava poliisille,
jos on perusteltua syytä epäillä, että lapseen on hänen kasvuympäristössään kohdistunut rikos. Poliisi
selvittää, onko tapahtunut rikos, missä olosuhteissa
se on tapahtunut ja keitä asia koskee.
Viestimme selvästi ja totuudenmukaisesti. Varmistamme, että kaikkia osapuolia, mahdollista
epäiltyä, uhria ja uhrin vanhempia kuullaan
huolellisesti tapahtuneesta. Huolehdimme siitä, että
kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai
epäilyn käsittely etenee ja miten toiminnan
järjestäjä on reagoinut asiaan, esimerkiksi tehnyt
ilmoituksen lastensuojeluun tai poliisille. Ulospäin
viestittäessä huolehdimme sekä mahdollisen uhrin
että tekijän oikeusturvasta.
Hyödynnämme ulkopuolisia asiantuntijoita. Tilannetta ei tarvitse eikä kannata hoitaa yksin, vaan
kaikki tilanteessa mukana olleet voivat keskustella
neuvoa antavan vaitiolovelvollisen ammattiasiantuntijan kanssa.
Mahdollisia asiantuntijatahoja ovat kunnan perheneuvola, Sexpo-säätiö, Väestöliiton Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus ja
Raiskauskriisikeskus Tukinainen.
Lähteet:
Toimintaohje. Lasten turvallisuutta lisäävät
toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi
ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Taiteen
edistämiskeskus ja Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja
urheiluorganisaatio ry. 2014.
www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/rikostaustatoimintaohje-2014.pdf
Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten
rikostaustan selvittämisestä (148/2014)
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140148
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä (504/2002)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504
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