TURVALLISUUSASIAKIRJA LEIRITOIMINNASTA
palvelun tarjoajan nimi: SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry
kotipaikka: Helsinki
yhteystiedot: Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI, toimisto@sdplhkiuusimaa.fi
turvallisuusasioista vastaavat: Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyksen puheenjohtaja ja
piirihallitus, jotka nimetään vuosittain järjestettävässä piirikokouksessa. Oman toimenkuvansa
mukaisesti asioista vastaa piirijärjestön palkallinen työntekijä.
Leiritoiminnassa ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset
Keittiö:
Käyttämämme keittiöt ovat kokonaan tai osittain suurtalouskeittiöitä.
Keittiön koneiden ja välineiden väärä tai huolimaton käyttö voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita;
paleltumia, palovammoja, haavoja, ruokamyrkytyksiä tai allergisia reaktioita.
Keittiössä on aina ammattitaitoinen erikseen palkattu henkilökunta, jonka ainoa tehtävä leirillä on
huolehtia ruokahuollosta ja keittiöstä. Muilla kuin keittiöhenkilökunnalla ei ole asiaa keittiöön
riskien minimoimiseksi. Keittiöhenkilökunnalle toimitetaan ennen leirin alkua lista leirin
osallistujista ruokavalioineen ja ruoka-aine allergioineen.
Lisäksi keittiössä on erilliset pelastuslaitoksen hyväksymät pelastussuunnitelmat, sekä ensiapu ja
alkusammutus välineet.
Matkat:
Yhteisleirikuljetukseen käytetään ammattilaiskuljetuspalvelua. Kuljetuspalvelu on vastuussa
välineistöstä sekä kuljettajan ammattitaidosta.
Yhteiskuljetukseen nimetään leirin ohjaajista vastuu ohjaaja ns. bussivastaava. Hänen on oltava yli
18 vuotias. Hän saa leiriläisten nimi ja yhteystietolistan ennen leirin alkua. Ennen leiribussin lähtöä
bussivastaava pitää nimenhuudon jolla varmistetaan että kaikki ilmoittautuneet ovat bussissa.
Mikäli matkalla pysähdytään, ohjeistaa bussivastaava tauon pituudesta sekä pitää taas nimenhuudon
ennen bussin uudelleen matkaan lähtöä. Bussin palatessa kaupunkiin bussivastaava varmistaa että
kaikkia leiriläisiä tullaan hakemaan tai on erikseen sovittu leiriläisen omatoimisesta kotimatkasta.
Kaikille leirille osallistujille ja heidän huoltajilleen on etukäteen ilmoitettu bussivastaavan nimi ja
puhelinnumero.
Mahdollisessa onnettomuustilanteessa bussivastaava johtaa toimintaa yhdessä kuljettajan kanssa, eli
hän ohjeistaa bussissa oleville ohjaajille ja lapsille miten toimitaan, sekä hän on yhteydessä
leiripäällikköön, joka tiedottaa tilanteesta leiriläisten huoltajia sekä järjestön työntekijää joka
puolestaan informoi yhdistyksen puheenjohtajaa.
Sauna:
Saunatiloissa suurin riskitekijä on kuuma kiuas. Leiriläiset tutustuvat saunatiloihin leirin aluksi
jolloin saunatilojen pohjapiirustus tulee kaikille tutuksi jo ennen varsinaista saunomistilannetta.
Lisäksi vaarana on saippuasta ja vedestä liukkaat lattiat. Leiriläiset eivät koskaan mene
saunatiloihin ilman täysi-ikäistä ohjaajaa. Löylyhuoneessa on aina valvoja kun siellä on leiriläisiä.
Löyly valvojat sovitaan aina etukäteen, sekä varmistetaan ettei yksi ohjaaja joudu valvomaan liian
pitkää aikaa löylyssä. Leiriläiset ohjeistetaan ennen saunaan menoa olemaan juoksematta ja
toimimaan muutenkin rauhallisesti. Saunoissa noudatetaan biologisen sukupuolen mukaisia
saunavuoroja, jotta jokaisen leiriläisen oman vartalon suoja säilyy. Leiriläisten ei ole pakko saunoa.
Tarpeen mukaan järjestämme leiriläisille mahdollisuuden käydä suihkussa yksin, sauna-ajan
ulkopuolella

Savusauna
Sammalniemen leirikeskuksessa järjestettävillä leireillä on mahdollisuus lämmittää savusauna.
Savusaunan lämmittämisestä sovitaan aina etukäteen jo ennen leiriä, jotta lämmittämisestä on
paikalla vastaamassa varmasti savusaunan lämmittämiseen perehtynyt henkilö. Savusaunan
lämmittämisestä vastaava ei ole saunan lämmityspäivänä vastuussa muusta leirin ohjelmasta.
Savusaunan lämmittämiseen perehdytämme itse ne ohjaajat jotka ovat halukkaita saunan
lämmittämisen oppimaan. Saunan lämmittämisestä on laadittu kirjalliset ohjeet jotka löytyvät
sammalniemen leirikeskuksesta sekä toimistolta. Lämmittäjällä on käytettävissään laminoidut
ohjeet, jotka näin ollen kestävät myös vettä.
Savusaunaan ei ole pakko mennä, ja siellä on aina täysi-ikäinen ohjaaja valvomassa saunomista.
Leiriläiset tutustuvat savusaunaan jo ennen varsinaista saunomista, jotta pimeässä ja kuumassa
saunassa liikkuminen olisi mahdollisimman turvallista. Erityisesti muistutetaan saunaan menijöitä
varomaan ovesta mennessä oikealla olevaa kiuasta, jonka ympärillä ei ole suojakaidetta.
Savusaunassa ei peseydytä onnettomuuksien välttämiseksi, vaan peseytyminen tapahtuu viereisen
saunarakennuksen suihkutiloissa.
Ranta-alueet
Ranta-alueet ovat aina läsnä oleva riski leiritoiminnassa, leirikeskusten ollessa rannan välittömässä
yhteydessä.
Leirin alussa kaikki leiriläiset tutustutetaan ranta-alueeseen, sekä tehdään selväksi, ettei rantaan ole
lupaa mennä ilman täysi-ikäistä ohjaajaa.
Leireillä järjestetään säiden ja leiriläisten toiveiden mukaisesti uima – ja rantatoimintaa. Leiriläisten
uimista ja rannalla oloa valvoo aina täysi-ikäinen uima- ja pelastustaitoinen ohjaaja. Vedessä
uimassa ei ole yhtäaikaisesti yli 5 valvottavaa. Ohjaajia on 1/5 vedessä tai rannalla olevaa leiriläistä
kohden. Rannalla on aina puhelin lisäavun hälyttämistä varten sekä asianmukainen pelastusrengas
ja pelastusvene. Uimavalvoja on joko uimavaatteissa tai erittäin kevyesti pukeutunut. Uima-alueella
ei veneillä eikä kalasteta. Lisäksi turvallinen uima-alue merkataan poijuilla tai lipuilla sekä leveysettä syvyyssuunnassa.
Veneitä ja kanootteja/kajakkeja käytettäessä leiriläisillä on aina täysi-ikäinen uima- pelastus- ja
veneen/kanootin/kajakin käyttötaitoinen ohjaaja mukana. Vähintään yksi ohjaaja on vesillä
leiriläisten kanssa. Ohjaajia on kuitenkin aina vähintään 1/5 valvottavaa. Ohjaaja varmistaa että
kaikki pukevat oikean kokoiset pelastusliivit oikein päällensä. Tarpeen mukaan ohjaaja(t) opettavat
leiriläisiä soutamaan/melomaan sekä rantautumaan veneellä/kanootilla/kajakilla. Jokaisessa
veneessä on mukana äyskäri, ankkuri ja köysi. Myös kanooteissa on äyskäri ja köysi. Ohjaajalla on
mukanaan puhelin avun hälyttämistä varten.
Kalastaminen tapahtuu sille varatusta paikasta tai veneestä. Kalastusta valvoo aina täysi-ikäinen ja
uima- pelastus- ja kalastustaitoinen ohjaaja. Tarpeen mukaan ohjaaja(t) opettavat leiriläisiä
kalastukseen liittyvissä asioissa. Ohjaajalla on mukanaan puhelin avun hälyttämistä varten. Ohjaajat
myös vastaavat saadun kalasaaliin jatkokäsittelystä.
Tulen käsittely
Leirillä tulen käsittely puulämmitteisten saunojen, takkojen, nuotioiden tai trangioiden käytön
yhteydessä on aina riski. Tulipesien sytyttämisestä ja kunnollisesta sammumisesta vastaa aina täysiikäinen ohjaaja. Nuotiot tehdään vain leirikeskusten nuotiolle tarkoitettuihin paikkoihin, jotka
soveltuvat leirinuotiokäyttöön. Trangioiden käytössä annetaan aina tarkat ohjeet ja leiriläiset jaetaan
tarpeeksi pieniin ryhmiin jotta turvallisuuden valvominen on mahdollista. Metsäpalovaroituksen
aikana ei leirillä käytetä tulta saunan lämmitystä lukuunottamatta. Tulta käsiteltäessä on
asianmukaiset alkusammutusvälineet toiminnan välittömässä läheisyydessä.

Majoittuminen
Majoittumisessa noudatetaan leiriläisten osalta biologista sukupuolijakoa sekä ikää. Ohjaajat
majoittuvat erikseen, kuitenkin leiriläisten välittömässä läheisyydessä. Ohjaajien majoittumistilat
ovat avoimet siten että ohjaajat ovat aina leiriläisten tavoitettavissa ja saatavilla.
Joka illalle ja yölle valitaan vastuuohjaaja. Tarpeen mukaan vastuuhenkilö voidaan valita joka
majoitustilalle erikseen. He ovat vastuussa yörauhasta, jotta jokainen leiriläinen ja ohjaaja saa
riittävästi unta ja lepoa yön aikana. Jokaiselle aamulle valitaan ohjaajista herätysvastaava, joka
vastaa siitä, että kaikki leiriläiset ovat ajoissa aamupalalla.
Jokaisella majoitustilalla on oma erikseen laadittu pelastautumissuunnitelma hätätilanteiden varalle.
Henkilöstö
Järjestön toiminnasta vastaa puheenjohtaja ja piirihallitus, jotka valitaan järjestön
vuosikokouksessa.
Järjestöllä on palkattu toimistotyöntekijä, joka vastaa leiritoiminnan suunnittelusta ja valmistelusta
sekä arvioinnista. Lisäksi he yhdessä vastaavat myös vapaaehtoisten leiriohjaajien koulutuksesta ja
perehdyttämisestä.
Puheenjohtaja, hallitus ja työntekijä yhdessä vastaavat leiripäälliköiden vallinnasta sekä
leiriohjaajien valinnasta kullekin leirille.
Leiripäällikkö
Leiripäällikkö on aina täysi-ikäinen kokenut ja osaava ohjaaja, joka on osallistunut aktiivisesti
yhdistyksen toimintaan ja ollut ohjaajana leireillä, sekä osoittanut käytännössä pystyvänsä
toimimaan leiripäällikkönä. Leiripäällikkö on osallistunut järjestön järjestämiin ohjaajakoulutuksiin
sekä ohjaajille tarkoitettuihin muihin tapaamisiin.
Hän on vastuussa leiristä kokonaisuutena:
Leiripäällikkö yhteystyössä toimistotyöntekijän kanssa kutsuu koolle leirikokouksen, johon kaikki
ohjaajat osallistuvat. Kokouksessa sovitaan leirin ohjelmasta, hankinnoista ja tehdään
vastuunjakoja.
Leiripäälliköllä on leiriläislista, jossa on kaikki tarvittavat tiedot leiriläisistä: Nimet, syntymäajat,
allergiat, erityisruokavaliot, toimintaan vaikuttavat terveystiedot, huoltajien nimet ja yhteystiedot
(puhelinnumero, osoite ja sähköposti) Leiripäällikkö päättää miten toimitaan riita- ja konflikti
tilanteissa sekä on tarvittaessa yhteydessä leiriläisten vanhempiin. Leiripäällikkö vastaa myös
tarvittaessa leiriläisten lääkäriin viemisestä. Leiripäällikkö varmistaa useamman kerran
vuorokaudessa, että kaikki leiriläiset ovat paikalla ja voivat hyvin. Käytännössä tämä tapahtuu
toimintatuokioiden alussa tarkistamalla, että kaikki ovat paikalla, sekä tekemällä
pienryhmätoimintoihin selkeät jaot leiriläisistä, jotta ohjaajat tietävät keiden tulisi milloinkin olla
heidän ohjauksessaan.
Leiripäällikkö on vastuussa myös ohjaajista: hänellä on lista leirillä olevista ohjaajista kaikkine
tarvittavine tietoineen. Leiripäällikkö on myös vastuussa ohjaajien jaksamisesta ja hyvinvoinnista.
Hän varmistaa, että jokainen ohjaaja saa myös riittävästi lepoa. Leiripäällikkö on myös vastuussa
töiden ja vastuualueiden uudelleen jaosta ohjaajien kesken tarpeen mukaan
Leiripäällikkö on vastuussa leirialueeseen ja leirin sääntöihin tutustumisesta leiriläisten kanssa heti
leirin aluksi, sekä leiriläisten ja ohjaajien riittävästä tutustumisesta toisiinsa. Käytännösä tämä
hoidetaan tekemällä kattava kävelykierros leirialueella sopivan kokoisissa ryhmissä, niin että
leiriläiset kuulevat mitä ohjaajat heille kertovat leirialueen eripaikoista. Lisäksi erilaisille nimi- ja
tutustumisleikeille varataan riittävästi aikaa leirin ohjelmassa. Leiriläisiä ja ohjaajia kutsutaan
etunimillä, jolloin on helpompi huomata jos joku puuttuu. Nimien käyttö myös lisää leiriläisten

luottamusta ohjaajiin, jolloin he tulevat matalalla kynnyksellä kertomaan jos joku asia painaa
mieltä, tai on huonosti.
Leiripäällikkö on koko ajan tietoinen mitä leirillä tapahtuu ja missä kukin leirillä on. Leiripäällikkö
varmistaa, että toimintoihin on nimetty tarvittava määrä ohjaajia ja että ohjaajat tietävät missä
heidän tulee milloinkin olla.
Onnettomuustilanteissa leiripäällikkö on vastuussa tiedottamisesta huoltajille ja työntekijälle, joka
on vastuussa jatkotiedottamisesta puheenjohtajalle ja viranomaisille.
Leiriohjaajat
Leiriohjaajat toimivat leirillä joko ohjaajina tai apuohjaajina, riippuen iästä ja osaamisesta. Alle 18
vuotiaat voivat toimia vain apuohjaajina. Kaikki ohjaajat ovat osallistuneet ohjaajille tarkoitettuun
koulutukseen sekä leirin suunnittelukokoukseen ennen leiriä.
Suunnittelukokouksessa käydään läpi myös kaikki turvallisuuteen liittyvät seikat.
Ohjaajat saavat tiedokseen kaikki leiriläisille lähetetyt tiedot (leirikirje) leiriläislistan, josta käy ilmi
nimet, syntymäajat ja toimintaan vaikuttavat tekijät, kuten allergiat ja muut terveystiedot. Lisäksi
jokainen ohjaaja saa leirin kokonaisohjelman, listan leirinohjaajista yhteystietoineen sekä
perustiedot leiripaikasta (osoite, rakennukset, käytettävissä olevat piha- ja maastoalueet)
Ohjaajat ovat koko leirin ajan leiriläisten tavoitettavissa. Ohjaajat ovat leiriläisten kanssa samoissa
tiloissa myös ns. vapaa-aikana, jolloin leirillä ei ole ohjattua toimintaa. Mikäli ohjaaja haluaa pitää
rauhassa lepohetken tms. hän on velvollinen sopimaan siitä muiden ohjaajien ja leiripäällikön
kanssa, sekä kertomaan minne hän menee lepohetkeään viettämään.
Leiritoiminta on päihteetöntä toimintaa ja alkoholille ja muille päihteille on nollatoleranssi.
Alkoholia tai muita päihteitä leirillä käyttävät kuljetetaan välittömästi pois leirialueelta.
Tapahtuneesta ilmoitetaan sekä toimiston työntekijälle että puheenjohtajalle. Mikäli kyseessä on
täysi-ikäinen ohjaaja, käydään keskustelua aiheesta leirin jälkeen ja heidän ottamistaan jatkossa
leirille harkitaan erittäin vakavasti. Jos kyseessä on alaikäinen, ilmoitetaan asiasta välittömästi
huoltajille sekä tehdään lastensuojeluilmoitus.
Ohjaajia on vähintään 1/7leiriläistä.
Ensiapu
Jokaiselle leirille varmistetaan riittävä määrä ensiapu taitoisia ohjaajia. Perus pikkunaarmujen ja
haavojen hoito opetetaan kaikille leiriohjaajille osana perus ohjaajakoulutusta.
Leirille valitaan ensiapuvastaava, joka vastaa paitsi ensiavusta myös ensiapulaukun sisällön
käytöstä ja sen täydentämisestä. Leirillä on aina ensiapulaukku, josta löytyy kattavasti haavojen
puhdistus ja sitomistarvikkeita, elvytys suulakkeita, kumihanskoja ja ideaalisiteitä. Lisäksi on
riittävä määrä kyypakkauksia ensiavuksi. Tapaturmatilanteessa leiriläinen viedään tarvittaessa
lähimpään ensiapupäivystykseen tai soitetaan 112 ja toimitaan hälytyskeskuksen ohjeiden mukaan.
Leiripäällikkö on yhteydessä huoltajiin. Leiriläisen sairastuessa hänet kuljetetaan lähimpään
ensiapupäivystykseen ja ollaan yhteydessä huoltajiin. Tilanteesta riippuen joko huoltajat tulevat
hakemaan leiriläisen kotiin tai hän sairastaa leirillä, erillään muista leiriläisistä. Tällöin yksi ohjaaja
on hänen kanssaan ja on vastuussa hoidosta. Ensiapulaukussa on myös 200mg ibuprofeenia
kuumeen alentamista varten. Ibuprofeenin antamisesta kysytään aina huoltajalta tekstiviestitse,
jolloin saamme kirjallisen luvan antaa lääkettä lapselle. Mikäli huoltajaa ei tavoiteta kohtuullisessa
ajassa, viedään leiriläinen ensiapupäivystykseen ja noudatetaan sieltä saatuja ohjeita.
Vakuutus
Kaikki leiriläiset ja ohjaajat on vakuutettu tapaturmien ja sairatumisen varalta järjestövakuutuksella.
Leiriläiset ja huoltajat

Huoltajat vastaavat, että leiriläisistä annetut tiedot ovat leirin sujumisen kannalta riittävät ja
ajantasaiset. Nämä tiedot ovat nimi, syntymäaika, kotiosoite, huoltajien nimi ja puhelinnumero sekä
sähköpostiosoite, leiriläisen mahdolliset ruokavaliot ja allergiat sekä muut toimintaan vaikuttavat
seikat kuten sairaudet ja lääkitykset, erityiset pelot tms. Leiriläisille lähetetään ennen leiriä
leirikirje, jossa kerrotaan leiripaikasta, ohjelmasisällöstä, sekä tarpeellisista varusteista.
Leirikirjeessä ilmoitetaan bussivastaavan nimi ja puhelinnumero sekä leiripäällikön nimi ja
puhelinnumero. Lisäksi kerrotaan leiriläisten ja ohjaajien määrä. Kirjeessä kerrotaan myös
tapaturmavakuutuksesta. Huoltajat voivat aina olla yhteydessä toimiston työntekijään, jonka
yhteystiedot löytyvät myös kirjeestä.
Vahinkojen, tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden kirjaaminen, seuraaminen ja niistä
tiedottaminen
Leiritoiminnassa tapahtuneet vahingot, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet ilmoittaa leiripäällikkö
sekä leiriläisille ja heidän huoltajilleen, että järjestön puheenjohtajalle ja toimistotyöntekijälle.
Vakavissa tapauksissa tiedotus ja ilmoitus vastuu on yhdistyksen puheenjohtajalla. Kaikki em.
käsitellään sekä leirin ohjaajien kesken että järjestön hallituksen kokouksissa ja kirjataan
kokouspöytäkirjoihin. Toimistotyöntekijä yhteistyössä puheenjohtajan kanssa seuraa
kokonaiskertymää ja esittää tarpeen mukaisia toimenpiteitä toiminnan parantamiseksi ja
kehittämiseksi.
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