VÄÄKSYN HELLUNTAISEURAKUNTA/ KESÄLEIRIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Vääksy / Leirin hallinnollinen johtaja Petri Mielonen
23.4.2019
Tilaisuus/ Järjestäjä
Koivurannan kesäleiri 2019/ Vääksyn Helluntailähetys Ry
Toiminnan luonne
Lasten kesäleiri
Tapahtuman ajankohta
1.7.2019 – 7.7.2019
Tapahtumapaikka
Koivurannan leirialue, Asikkala
Tarkka osoite
Jyväskyläntie 352, 17200 Vääksy
Koordinaatit: WGS 84:N 61° 10.859', E 25° 29.144'
Kulkureitti paikalle
Lahdesta päin: Valtatie 24 kohti Padasjokea, Vääksyn jälkeen n. 3km
vasemmalla. Tie 24 varressa kyltti Laittoranta, Koivuranta.
Padasjoelta päin: Valtatie 24 kohti Lahtea, Lammin risteyksen jälkeen n.
3km oikealla. Tie 24 varressa kyltti Laittoranta, Koivuranta.
Osallistujat
Leiriläiset maksimissaan 50 henkeä, 7 – 15 vuotta
Isos ohjaajat n.5, 15 – 20 vuotta
Ohjaajat n.10, 20vuotta →
Keittäjät ja talonmiehet n. 5
Osallistujien enimmäismäärä
50 leiriläistä
Toimintaan liittyvät rajoitukset
Ei toimintaan liittyviä rajoituksia
Tapahtuman vastuuhenkilö
Petri Mielonen, seurakuntapastori, 044 0956956
Työntekijät
Leirin johtajat:
Hallinnollinen johtaja
Toiminnallinen johto
Tiedottaja:

Petri Mielonen, 044 0956956
Ismo Lehto, 044 5880075
Mirka Lehto, 050 3807311

Ryhmänjohtajat:
Pienet (1-2 luokkalaiset)
Isot (3-6 luokkalaiset)
Isoset vastuuhenkilö

Heli Ristolainen, 041 4992069
Anja Lehto, 0500 541 436
Mirka Lehto, 050 3807311

Ensiapu vastaava:
Juhani Ahonen, 0443411932
Ohjaajien valmistelut ennen toimintaa
Jokaisena aamuna ohjaajien palaverit ja yhteinen toiminnan suunnittelu
leiripäivää koskien.

Käytettävät varusteet, koneet ja laitteet
Keittiössä ruuanvalmistukseen tarvittavat laitteet ja koneet ovat
leiriläisten ulottumattomissa.
Elintarvikkeiden ja veden kuljetus
Ruoka ostetaan lähikaupasta ja leirikeskuksen keittiössä on useita
jääkaappeja, joissa ruokaa säilytetään. Keittiössä on myös pakastin.
Leirikeskuksen käyttövesi tulee kunnan vesijohto verkosta.
Turvallisuussuunnitelmasta vastaava henkilö
Petri Mielonen
Ensiapuvarusteet ja niiden sijainti
Ensiapulaukku, päärakennuksessa. Ea-välineistön tarkastaja ja
vastuuhenkilö Juhani Ahonen.
Toiminta fyysisen vamman sattuessa
Soitetaan tarvittaessa apu hätäkeskuksesta 112 ja paikan päällä kyky
hätäensiavun suorittamiseen. Mahdollista evakuoida ajoneuvolla
terveyskeskukseen Asikkalaan.
Toiminta muissa vaaratilanteissa
Ehkäistään lisäonnettomuudet ja toimitaan pelastussuunnitelman
mukaan.
Hälytysnumero
112
Lähin kuntakeskus
Vääksy n.3km
Lähin terveyskeskus
Asikkalan terveyskeskus, Terveystie 1, Puh: 03 880 2802 n.3km
Klo 13 jälkeen kiireelliset tilanteet p.044 780 2888
Terveyskeskuspäivystys Akuutti 24 p. 03 8192385 Virka-ajan
ulkopuolella ympäri vuorokauden, Päijät-Hämeen keskussairaala,
Keskussairaalankatu 7, 15850 LAHTI

Lähin sairaala
Päijät-Hämeen keskussairaala, Keskussairaalankatu 7, 15850 LAHTI
Puh: 03 81 911, n. 33km
Lähin paloasema
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Asikkalan toimipiste, Anianpellontie
142, 17200 VÄÄKSY n.6km

Tärkeimmät riskit ja niihin varautuminen

Uinti/ sauna/
peseytyminen
Riskeinä liukastumiset,
hukkuminen, palovammat,
paniikkitilat.

Pihapelit/ jalkapallo ym.
Riskeinä jalka- ja
käsivammat, ruhjeet yms.
Tikanheitossa silmävammat
yms.

Askartelu ym.
Riskeinä haavat,
silmävammat ym.

Yleistoiminta
Riskeinä paniikkitilat,
sairaskohtaukset,
tukehtumiset, epidemiat,
ulkopuolelta tulevat riskit
ym..

Selkeä ohjeistus toiminnon toteutukseen. Selkeästi merkitty uimaalue. Riittävä määrä uimavalvojia paikalla. Riittävän pieni
ryhmäkoko uimareille/ saunojille, että jokainen uimari/ saunoja
valvottavissa. Erityishuomio ja valvonta uimataidottomille
järjestettävä! Ensiaputaitoinen mukana valvomassa uintia/
saunomista. Saunassa/ pesutilassa 2 valvojaa paikalla koko
saunomisen ajan. Erityishuomio lasten rauhalliseen liikkumiseen
liukastumisien välttämiseksi. Huomioitava myös tulisijojen (pata ja
kiuas) lähistöllä liikkuminen palovammojen estymiseksi. Aikuiset
heittävät löylyä paniikkitilojen/ niistä koituvien ongelmien
välttymiseksi.
Selkeät ohjeet/ säännöt toteutetuissa lajeissa. Valvonta/ tuomarointi
koko toiminnon ajan pillillä/ kovaäänisesti, jotta riskitilanne
saadaan nopeasti purettua. Jatkuvien ongelmien aiheuttajat
poistetaan toiminnosta väliaikaisesti tai kokonaan. Pelialue/
toiminnon rajat selkeästi ilmoitettuna toimintaan osallistujille ja
ulkopuolisille. Valvonta ulkopuolisten pääsyn estämiseksi
toiminnon alueelle vahinko/ nopean erikoistilanteen syntymisen
estämiseksi.
Selkeät ohjeet/ säännöt toteutettuun toimintoon. Ohjeistus
käytettäviin välineisiin. Riittävä tila jokaiselle toiminnon
toteuttajalle tapaturmien estymiseksi. Valvonta toiminnon
toteutukseen.
Selkeä ohjeistus leirin alussa kaikista leirin toiminnoista ja
turvallisuusohjeista osallistujille. Leirin säännöt, yleisohjeet,
ohjelma, vastuuhenkilöiden tiedot, hälytysnumerot yms. nähtävissä
näkyvällä paikalla koko leirin ajan. Leirialueen rajat selkeästi
havaittavissa eksymisten välttymiseksi ja ulkopuolisten tiedoksi.
Ulkopuolisilta pääsy estetty leirialueelle ilman ilmoittautumista leirin
johdolle. Ryhmien selkeä hallinta ja nimenhuudot eksymisten yms.
välttymiseksi ja sairauksien, erikoistilanteiden jne. havaitsemiseksi.
Hygienian ohjeistus ja valvonta ruokailu ym. tilanteissa epidemian
ym. ongelmien syntymisen estymiseksi. Yleisiikenne leirialueella
kielletty moottoriajoneuvoilla. Huoltoliikenteen tulee noudattaa
erityisvarovaisuutta leirialueella henkilövahinkojen välttymiseksi.

Onnettomuuden sattuessa
Estä lisäonnettomuudet

pelasta vaarassa olevat (jos voit), siirrä itsesi ja muut turvaan

Anna kiireellisin ensiapu

Tilanneselvitys, turvaa hengitys, tarkista verenkierto

Arvioi tilanteen vakavuus
- tarvitaanko lisäapua?

Huolehdi muista
osallistujista

jos lisäapua tarvitaan nopeasti, soita 112,
jos lisäapua tarvitaan ei-kiireellisesti, soita
terveyskeskukseen,
järjestä tarvittaessa potilaan kuljetus noutopaikkaan tai
terveyskeskukseen
arvioi, voidaanko leiriä jatkaa
saata muut osallistujat kokoon/ tiedotukseen tai lopeta
tapahtuma

Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen
Raportointi
Tapaturmasta
tiedottaminen
Viranomaisille
tiedottaminen

Jälkihoito

Tee onnettomuuskirjanpito (vapaamuotoinen; mitä, missä,
milloin). Vakuutusasioiden osalta tee vakuutusilmoitus.
Tuo tapaturma aina leirin johdon tietoon
Valvontaviranomainen (terveystarkastaja), työsuojelupiiri (jos
onnettomuus sattunut työntekijälle), poliisi
Loukkaantuneen kuljetus lievissä tapaturmissa ja vahingoissa
Mahdollinen kriisiapu asianomaisille esim. terveyshuollon
kautta.
Keskustele tapahtuneesta yhdistyksessä ja vapaa-ehtoisten
kanssa sekä ota yhteyttä vanhimmistoon/ hallitukseen.
Mieti, mitä tapahtuneesta voisi oppia.
Muista huomioida tapahtuman osallistujat ja jälkipuinti ryhmän
kanssa. Tavoitteena, että lapset ja nuoret saavat puhuttua
tapahtuneesta ja tuoda mahdollisia pelkoja esille.

