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Saatteeksi

Haapajärven seurakunnan leiritoiminta on vilkasta, sillä seurakunta järjestää vuoden mittaan useita leirejä
kaikenikäisille seurakuntalaisille. Leirien ja retkien hauskanpidon keskellä on syytä muistaa myös leiriläisten
turvallisuus. Ensimmäiset leiri- ja retkitoiminnan turvallisuusohjeet on seurakunnassamme hyväksytty jo
vuonna 2006. Tämä uudistettu versio pohjaa entiseen, mutta teksti on tarkastettu ja kaikki lomakkeet on
päivitetty nykyoloja vastaaviksi. Nämä uudistetut ohjeet on hyväksytty kirkkoneuvostossa 20.9.2016 sekä
9.4.2018.

Vakuutukset

Seurakunnan retkille ja leireille osallistuvat on vakuutettu tapaturmien varalta. Vahingon sattuessa
vakuutusasiat hoidetaan seurakunnan taloustoimistossa.

Päihteettömyys

Kaikki seurakunnan retket ja leirit ovat päihteettömiä. Tupakointi ja alkoholin nauttiminen on kielletty
seurakunnan omissa tiloissa.
Seurakunnan työntekijät voivat tarvittaessa tarkistaa leiriläisen varusteet, jos häntä epäillään alkoholin tai
alle 18-vuotiaan osalta myös tupakkatuotteiden käytöstä leirillä. Varusteiden tarkistamiseen tarvitaan aina
kuitenkin leiriläisen lupa ja mahdollisuudesta on mainittava etukäteen leirikirjeessä. Tarkastuksesta
kieltäytyminen voi johtaa leiriltä poistamiseen.

Turvallisuussunnitelman laatiminen

Turvallisuussuunnitelma laaditaan leirin ohjelman pohjalta ja liitetään osaksi turvallisuusasiakirjaa. Mikäli
leirin ohjelmassa on turvallisuudeltaan vaativampi ohjelmakokonaisuus (esim. metsäretki) on siitä tehtävä
oma erillinen turvallisuussuunnitelmansa.
Turvallisuussuunnitelmassa tulee esittää jokaisen toiminnan/suorituspaikan osalta:
1.Toiminnan/suorituspaikan kuvaus
2. Toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä sekä heidän yhteystietonsa
3. Ajo-ohjeet tai muut ohjeet suorituspaikalle saapumiseen (myös pelastus- ja sairaankuljetusyksikköjen
kulkureitit)
4. Jos kyseessä on reitti, tarvitaan: reittiselostus, lähtöpaikka, paluupaikka, päivämatkat, yöpymis- ja
taukopaikat, toimintapaikat. Liitteeksi kartta, johon paikat on merkitty.
5. Toimintaan/suorituspaikkaan liittyvät riskit
6. Riskien hallinta:
- osallistujien enimmäismäärä suorituspaikalla
- toimintaan liittyvät rajoitukset (säätila, muut olosuhteet, päihteet)
- työntekijöiden pätevyysvaatimukset
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työntekijöiden toiminta ennen toiminnan alkua (esim. suoristuspaikan turvallisuuden ja
varusteiden, mm. ensiapuvälineiden, hälytysyhteyden varmistaminen)
osallistujien opastaminen ja perehdyttäminen toimintaan
tarvittavat varusteet ja erityisvarusteet
elintarvikkeiden ja veden säilytys ja kuljetus
paloturvallisuus (esim. palovaroittimet, tulen käsittely, materiaalien paloturvallisuus)

7. Toiminnan määrittely fyysisen vamman sattuessa leiriläiselle tai työntekijälle.
8. Toiminnan määrittely muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa.
9. Yleisten toimintaohjeiden määrittely
10. Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen:
- raportointi (esim. onnettomuuskirjanpito)
- tapahtumasta tiedottaminen (esim. tiedotuksesta vastaava henkilö ja toimintatapa)
- viranomaisille ilmoittaminen (Kuluttajavirasto, työsuojelupiiri, poliisi)
- jälkihoito (esim. loukkaantuneen kuljetus, kriisiapu)
11. Muut huomioon otettavat asiat
Suorituspaikkakohtaisia turvallisuussuunnitelmia laadittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
seuraavassa listassa esitettyihin toimintoihin, joihin saattaa liittyä suuria riskejä (suluissa on mainittu
esimerkkejä toimintaan liittyvistä vaaroista).
- Kaukana asutuksesta tapahtuvat toiminnat (avun saanti vaikeaa tai hidasta)
- Korkean paikan aktiviteetit (putoaminen)
- Pitkäkestoiset maastoaktiviteetit (paleltuma, hypotermia, lämpöuupumus, nestevajaus,
energiavajaus, eksyminen)
- Toiminnat, joissa on tulipalon vaara (palovamma, savu/häkämyrkytys)
- Vesiaktiviteetit (veden varaan joutuminen, hypotermia, kolhiutuminen)
- Ulkomaanmatkat (avun saanti)

Turvallisuusasiakirjan sisältökuvaus
Jokaista leiriä ja retkeä varten erikseen laadittavasta turvallisuusasiakirjassa tulee mainita seuraavat asiat:
1. Perustiedot leiristä/retkestä
- leirin nimi ja ajankohta
- osanottajamäärä, ikäjakautuma ja erityispiirteet
2. Leirin/retken toteutus
- osallistujien enimmäismäärän määrittely leirin eri ohjelmaosioissa
- vapaaehtoisten määrä ja tehtäväkuvaus
- henkilöstön määrä ja tehtävien määrittely
- turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä, nimet ja yhteystiedot
- tehtävien määrittely:
esim. yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus, alkusammutus- ja ensiapuvälineistä
vastaaminen, onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi ja seuranta
- muun henkilöstön toimenkuvat, nimi, asema, yhteystiedot ja erityistaidot
- tehtävien määrittely leirillä ja onnettomuustilanteessa
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3. Kuvaus kuljetuksesta
- seurakunnan vastuu yhteiskuljetuksesta, kuljetusväline
- osallistujien liikuttaminen leirin/retken aikana
4. Kuvaus pitopaikasta ja luonteesta, retkestä soveltuvin osin
- lista rakenteista ja rakennuksista
- kartta / piirros rakenteiden ja rakennusten sijainnista / telttojen sijoittelusta
- ruokahuollosta ja sen luonteesta
- poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt
- paloturvallisuus (Luettelo palokalustosta. Palovaroittimet, sammuttimet jne. sekä niiden sijainti)
- vaellusreitit ja kuvaukset maastosta
- uimapaikan sijainti ja sen pelastusvälineet
- lista turvallisuusvälineistä ja henkilösuojaimista sekä niiden säilytyspaikoista
- muut välineet ja varusteet (esim. urheiluvälineet, koneet ja laitteet huolto ja käyttöohjeistus)
5. Kuvaus ohjelmasta
- leirin tai retken ohjelmasisältöjen pääkohtien kuvaus, päiväohjelma ja sisällöt
- kuvaus ohjelmassa olevasta, turvallisuudeltaan vaativammasta ohjelmaosioista (esim. metsäretki).
Erillinen sisältökuvaus ja turvallisuussuunnitelma, ohjeistukset ja vastuut
6. Kuvaus osallistujille tarkoitetusta ennakkotiedosta
- ennakkoinformaation vaatimukset, leiri/retkikirje, huoltajan suostumukset
- osallistujien mahdolliset ikä-, kunto-, taito- ym. vaatimukset ja rajoitukset
- osallistujien varustautuminen (millainen vaatetus, kengät ym. vaaditaan)
- osallistujien opastaminen (turvallisuusvälineiden ja henkilösuojainten käyttö, hätätilanteissa
toimiminen)
7. Leirin/retken toimintaan liittyvien riskien arviointi
- riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu (koko alueen kattava riskien arviointi)
- mitä vaaroja (fyysiset ja psyykkiset) on?
- mitä vaaroista voi seurata?
- vaaran tapahtumisen todennäköisyys ja vakavuus (jos selvittäminen tarkoituksenmukaista)
- toimenpiteen vaarojen poistamiseksi tai tapaturmien ja onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi
(esim. turvallisuusvälineiden käyttö, osallistujien opastus, ohjaajien perehdytys ja toiminta)
- etsintäsuunnitelma
- toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten
- keinot ja ohjeet avun hälyttämisestä ja varajärjestelmästä
- työnjako ja johtamisvastuu
- toimintajärjestys ja ensiavun antaminen
- luettelo ensiapuvarusteista ja pelastusvälineistä sekä niiden sijainti
- evakuointisuunnitelma
- toimintaohje tulenkäsittelyyn
tulenkäsittely sisätiloissa
lämmittämiseen liittyvät vaarat
kynttilöihin ja muihin valaisulaitteisiin liittyvät vaarat
öljy- ja nestekaasulaitteiden käsittely
toiminta tulipalon syttyessä
toiminta tunnettaessa kaasun hajua
toiminta häkämyrkytystilanteessa
tulenkäsittely ulkona
nuotion sytyttämiseen liittyvät vaarat ja rajoitukset
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erilaisiin keittimiin liittyvät vaarat
toiminta tulipalon syttyessä
8. Turvallisuusasiakirjan käsittely
- asianomaisen seurakunnan viranomaisen hyväksyntä ja allekirjoitus
- asiakirjan perehdyttäminen henkilöstölle
- erillinen onnettomuusraportin lisääminen asiakirjaan tarvittaessa
- onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta
- onnettomuudet ja läheltä piti-tilanteet
- kuvaus onnettomuuskirjanpidon ja –tutkinnan järjestämisestä
tapausilmoituslomakkeen täyttäminen
lomakkeen palauttaminen vastuuhenkilölle
onnettomuuden analysointi
vastaavien tapausten ennalta ehkäisevien toimenpiteiden miettiminen ja toimeen
paneminen sekä vastuuhenkilön nimeäminen.
aikataulun tekeminen toimenpiteiden toteuttamiseen
tapauksesta tiedottaminen (vastuuhenkilö ja tiedottamistapa)
tapauksesta ilmoittaminen (Kuluttajavirasto, työsuojelupiiri, poliisi, vakuutusyhtiö)

Turvallisuusasiakirjan tulee olla laajuutensa ja
yksityiskohtaisuutensa puolesta tarkoituksenmukaisessa
suhteessa ohjelman laajuuteen. Sisältökuvaus on siis
tarkistuslista, jota täytyy soveltaa jokaista leiriä varten erikseen.
Turvallisuusasiakirjan laatimista varten on tehty valmis malli, joka
sisältyy näihin retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeisiin. Koska
suurin osa seurakunnan leireistä järjestetään Haapajärven
seurakunnan omassa leirikeskuksessa Honkaniemessä, on sitä
varten laadittu erillinen malli.
Turvallisuusasiakirjojen mallit on lähetetty retki-ja leirityötä
tekeville seurakunnan työntekijöille. Ne ovat lisäksi saatavilla
seurakunnan yhteisessä sähköisessä tietopankissa.
Leirin/retken turvallisuusvastaavan hyväksyy kirkkoherra, joka
myös varmistaa allekirjoituksellaan jokaista leiriä tai retkeä varten
erikseen laaditun turvallisuusasiakirjan.
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TURVALLISUUSASIAKIRJA LEIRIÄ/RETKEÄ VARTEN
1. Turvallisuusvastaavan tiedot
Turvallisuusvastaavan nimi ja yhteystiedot:
Varaturvallisuusvastaavan nimi ja yhteystiedot:

2. Perustiedot leiristä/retkestä
Leirin/retken nimi:
Osoite tai kohde:

3. Leirin/retken toteutus
Osallistujien määrä ja ikä:
Vapaaehtoisten työntekijöiden (esim. isoset) määrä:
Henkilökuntaan kuuluvien määrä:
Mahdolliset erityistarpeet ja –ryhmät:

4. Kuvaus kuljetuksesta (seurakunnan vastuulla olevasta osuudesta)
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5. Kuvaus pitopaikasta ja luonteesta

1. Yleiskuvaus (lähimaasto ja kiinteät rakenteet)

2. Ruokahuollon kuvaus (keskuskeittiö – oma henkilöstö – maastoruokailu – osallistujan
itsensä tekemää)

3. Leiriturvallisuuden kuvaus
Kiinteistön poistumistiet, palovaroitusjärjestelmä, sammuttimet,
suojautumismahdollisuudet ja kokoontumispaikat (kiinteistöjen
pelastussuunnitelmat) tai maasto-olosuhteista teltta-alue, vaellusmaasto

4. Kuvaus leirillä käytettävistä rakenteista, välineistä ja varusteista (uima- ja muu
turvavälineistö, pysyvät ja tilapäiset rakenteet sekä koneet ja laitteet)

6. Kuvaus ohjelmasta
1. Yleiskuvaus ohjelmasta

2. Erityisohjelmat (turvallisuuden kannalta vaativampi ohjelmisto sekä muut
erityisjärjestelyjä vaativat osiot)

7. Kuvaus osallistujille jaetusta ennakkotiedosta
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7. Kuvaus osallistujille jaetusta ennakkotiedosta

1. Ennakkoinformaatio

2. Leiri-/retkikirje

8. Leirin/retken toimintaan liittyvien riskien arviointi

1. Vaarojen tunnistus (mahdolliset vaarat eri tilanteissa ja olosuhteissa)

2. Vaarojen todennäköisyys ja seuraus (vaara on: epätodennäköinen – mahdollinen
– todennäköinen. Onnettomuuden seuraukset ovat vähäisiä – haitallisia – vakavia.)

3. Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja riskien pienentämiseksi (suunnitellut
toimenpiteet, toteutus ja ohjeistus)
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9. Turvallisuusasiakirjan käsittely
1. Asiakirjan hyväksyminen
esimiehen allekirjoitus ja nimen selvennys

2. Asiakirjaan perehtyminen
päiväys, leirin turvallisuusvastaavan allekirjoitus ja nimen selvennys

muun henkilökunnan allekirjoitukset ja nimien selvennykset
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TURVALLISUUSASIAKIRJA HONKANIEMEN LEIRIÄ VARTEN
1. Turvallisuusvastaavan tiedot
Turvallisuusvastaavan nimi ja yhteystiedot:
Varaturvallisuusvastaavan nimi ja yhteystiedot:

2. Perustiedot leiristä/retkestä
Leirin/retken nimi:
Osoite tai kohde: Honkaniemen leirikeskus, Honkaniementie 55, 85800 Haapajärvi

3. Leirin/retken toteutus
Osallistujien määrä ja ikä:
Vapaaehtoisten työntekijöiden (esim. isoset) määrä:
Henkilökuntaan kuuluvien määrä:
Mahdolliset erityistarpeet ja –ryhmät:

4. Kuvaus kuljetuksesta (seurakunnan vastuulla olevasta osuudesta)
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5. Kuvaus pitopaikasta ja luonteesta

1. Yleiskuvaus (lähimaasto ja kiinteät rakenteet)
Vuonna 1979 valmistunut ja 2009 peruskorjattu ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu leirikeskus 7 km
Haapajärven keskustasta. Rakennus on kaksikerroksinen, yläosa puurakenteinen, pohjakerros betonia.
Ympäristö on vaihtelevaa maastoa, jossa korkeuserot melko suuria. Leirikeskus sijaitsee Mustolanjärven
rannalla. Välittömässä läheisyydessä on Hautaperän tekoallas.

2. Ruokahuollon kuvaus (keskuskeittiö – oma henkilöstö – maastoruokailu – osallistujan
itsensä tekemää)
Leirin ruoka valmistetaan leirikeskuksen omassa keittiössä. Valmistuksesta vastaa seurakunnan oma
keittiöhenkilöstö.

3. Leiriturvallisuuden kuvaus
Kiinteistön poistumistiet, palovaroitusjärjestelmä, sammuttimet,
suojautumismahdollisuudet ja kokoontumispaikat (kiinteistöjen
pelastussuunnitelmat) tai maasto-olosuhteista teltta-alue, vaellusmaasto
Poistumisteinä toimivat yläkerrassa pääovi sekä majoitushuoneiden ikkunat, joista on pelastustikkaat.
Lisäksi poistumisteinä ovat salista terassille johtavat ovet ja lännenpuoleisen majoitussiiven päädyssä
oleva ovi. Alakerrassa poistumistienä toimivat takkahuoneen ja saunojen ulko-ovet,
majoitushuoneiden ikkunat sekä lännen puoleisen käytävän päätyikkuna. Sammuttimet sijaitsevat
keittiössä, talonmiehen, aulassa ja alakerrassa pannuhuoneen eteistilassa, vesiposteja on kaksi:
pääoven tuulikaapissa ja alakerran käytävällä. Keittiössä on sammutuspeitto. Kokoontumispaikka on
ulkovaraston luona.
Tupakointi on kielletty leirikeskuksen tiloissa. Kynttilöiden polttaminen sekä veden- tai
kahvinkeittimien käyttö on kielletty majoitustiloissa.
Tulenteko on sallittu ainoastaan saaressa olevalla nuotiopaikalla.
Lääkekaappi ja ensiapuvälineet sijaitsevat leirikeskuksen sisävarastossa.

4. Kuvaus leirillä käytettävistä rakenteista, välineistä ja varusteista (uima- ja muu
turvavälineistö, pysyvät ja tilapäiset rakenteet sekä koneet ja laitteet)
Rannassa on pelastusrengas. Veneessä saa olla kerrallaan korkeintaan kolme henkeä, joista jokaisen on
käytettävä pelastusliivejä. Pelastusliivejä säilytetään ulkovarastossa.
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6. Kuvaus ohjelmasta
1. Yleiskuvaus ohjelmasta

2. Erityisohjelmat (turvallisuuden kannalta vaativampi ohjelmisto sekä muut
erityisjärjestelyjä vaativat osiot)

7. Kuvaus osallistujille jaetusta ennakkotiedosta

7. Kuvaus osallistujille jaetusta ennakkotiedosta

1. Ennakkoinformaatio

2. Leiri-/retkikirje
Leirikirjeessä annetaan selostus tarvittavista välineistä. Leirikirjeen mukana lähetetään
terveystietokyselylomake, joka palautetaan viimeistään leirin alkaessa. Leirikirjeen mukana lähetetään myös
tieto leiriin sisältyvästä erityisohjelmasta ja pyydetään tarvittava kirjallinen suostumus alaikäisen
osallistumiseen. Suostumus palautetaan leirin alussa.
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8. Leirin/retken toimintaan liittyvien riskien arviointi

1. Vaarojen tunnistus (mahdolliset vaarat eri tilanteissa ja olosuhteissa)
vesistöjen läheisyys, erilaiset venähdykset, murtumat yms. maastoleikeissä, tulipalo, punkkien
leviäminen

2. Vaarojen todennäköisyys ja seuraus (vaara on: epätodennäköinen – mahdollinen
– todennäköinen. Onnettomuuden seuraukset ovat vähäisiä – haitallisia – vakavia.)
Vesistön läheisyyden tuomat vaarat ovat mahdollisia, seuraukset voivat olla jopa vakavia. Erityisesti
vaarat liittyvät uimiseen sekä joen voimakkaaseen virtaukseen voimalatoksen kanavan suulla.
Maasto- ja ulkoleikkien tuomat vaarat mahdollisia, seuraukset haitallisia. Tulipalon vaara
leirikeskuksessa on vähäinen, mutta seuraukset vakavia.

3. Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja riskien pienentämiseksi (suunnitellut
toimenpiteet, toteutus ja ohjeistus)
- Leirikeskuksessa saa yöpyä korkeintaan 40 henkeä (10 %:n ylitys sallittu tilapäisesti). Suurempiin
ylityksiin tulee aina hankkia etukäteen pelastusviranomaisten lupa.
- Veneillessä on pidettävä pelastusliivejä.
- Uimaan ei saa mennä ilman leirin henkilöstöön kuuluvan läsnäoloa.
- Maastoleikeissä on jokaisella suorituspaikalla oltava asianmukainen valvonta ja tarvittavat
turvallisuusvälineet. Vaaroista on tiedotettava etukäteen.
- Majoitushuoneissa on kynttilöiden polttaminen ja tupakointi sekä kahvin- ja vedenkeitinten käyttö
ehdottomasti kielletty.
- Tarpeeton liikkuminen moottoriajoneuvolla on leirikeskuksen alueella kielletty.
- Tulenteko on ulksona sallittu ainoastaan tarkoitukseen varatulla nuotiopaikalla.
Tulipalon sattuessa:
- Leirikeskus on välittömästi evakuoitava kokoontumispaikkaan. Leirin turvallisuusvastaavan on
varmistettava, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikkaan
- Turvallisuusvastaava huolehtii, että apua hälytetään paikalle ja aloittaa mahdolliset
alkusammutustoimet.
- Turvallisuusvastaava huolehtii mahdollisesta työnjaosta työntekijöiden kesken
- - Maastoleikeissä on huomioitava punkkivaaran mahdollisuus erityisesti pitkässä heinikossa
(pitkät housut, sukat ja jalkineet)
Tiedottaminen:
- Onnettomuustilanteen tiedottamisesta vastaa turvallisuusvastaava yhdessä kirkkoherran kanssa.
Turvallisuusvastaavan on tiedotettava onnettomuustilanteesta kirkkoherralle välittömästi sen
jälkeen, kun apua on hälytetty paikalle
Vaaratilanteen analysointi:
- Turvallisuusvastaava huolehtii onnettomuustietolomakkeen täyttämisestä (myös vähältä piti –
tilanteissa) sekä mahdollisesta raportoinnista viranomaisille. Koska yhteydestä viranomaisiin
vastaa seurakunnassa kirkkoneuvosto, on raportointi tehtävä yhdessä kirkkoherran kanssa.
- Sekä onnettomuus- että läheltä piti –tilanteista on tehtävä analyysi ja mietittävä keinoja välttää
vastaava tilanne tulevaisuudessa
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9. Turvallisuusasiakirjan käsittely
1. Asiakirjan hyväksyminen
esimiehen allekirjoitus ja nimen selvennys
2. Asiakirjaan perehtyminen
päiväys, leirin turvallisuusvastaavan allekirjoitus ja nimen selvennys

muun henkilökunnan allekirjoitukset ja nimien selvennykset

14
RAPORTTI ONNETTOMUUS-/LÄHELTÄ PITI –TILANTEESTA
1. Perustiedot tapahtumasta

Tilaisuuden nimi:
Paikka:
Ajankohta:
Kestoaika:
Tilaisuuden osallistujamäärä:
Turvallisuusvastaavan nimi:
Tilaisuudesta vastuussa olevat:

2. Onnettomuuteen johtaneen tilanteen kuvaus
Lyhyt kuvaus tilanteen turvallisuusohjeista ja ennakoinnista

Lyhyt kuvaus tilanteesta
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3. Onnettomuuden seuraukset
Henkilövahingot

Muut vahingot

4. Lyhyt kuvaus jälkitoimenpiteistä

5. Allekirjoitus

Onnettomuusraportin laatijan nimi ja yhteystiedot

Liitetään leirin/retken turvallisuusasiakirjan liitteeksi.
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Tiedotus onnettomuuden sattuessa
Jos kaikesta huolimatta sattuu onnettomuus, on avoin tiedotus useimmiten paras mahdollinen tapa toimia.
On tärkeää, että alaikäistä leiriläistä kohdanneesta onnettomuudesta ilmoitetaan hänen huoltajalleen.
Tarvittaessa on syytä informoida asiasta myös kirkkoherraa.
Suuremman onnettomuuden esim. tulipalon, vakavan loukkaantumisen tai kuolemantapauksen sattuessa,
on asiasta kerrottava mahdollisimman pian seurakunnan kirkkoherralle, joka ottaa tarvittaessa
johtovastuun tiedottamisesta. Nopea ja totuudenmukainen tiedottaminen on vakavissa tapauksissa
erityisen tärkeää.

17
Lapsenne on ilmoittautunut Haapajärven seurakunnan järjestämälle ____leirille/retkelle, joka pidetään
_______ ___/___ 20____ Pyydämme teitä täyttämään tiedot ja palauttamaan lomakkeen viimeistään
______________
1. Leirille osallistuvan nimi:___________________________________________________
2. Huoltajan nimi ja puhelinnumero:___________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Lapsellani on seuraavat ruoka-aine ja lääkeallergiat: (merkitkää myös, mikäli lapsenne voi käyttää allergiaa
aiheuttavaa ruoka-ainetta esim. kuumennettuna)

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Muu allergia tai krooninen sairaus joka tulisi ottaa leirillä/retkellä huomioon:________________
________________________________________________________________________________
5. Leirin vetäjät voivat tarvittaessa antaa yleisimpiä kipulääkkeitä (ibuprofeeni, parasetamoli). Lapselleni
voi tarvittaessa antaa lääkettä EI

KYLLÄ

(Lääkeallergiat kirjattava yllä).

Tupakkalaki ja kirkkoneuvoston päätös toimintaohjeineen kieltävät tupakoinnin seurakunnan lasten- ja
nuortenleireillä. (Huoltajalle ilmoitetaan automaattisesti, mikäli alle 18-vuotias tupakoi leirillä.)
6. Henkilötietosuojalaki edellyttää alle 18-vuotiaan huoltajalta kirjallista lupaa, jos lapsen/nuoren kuva
halutaan julkaista. Annan luvan julkaista seurakunnan omaan käyttöön tulevia seurakunnan työntekijän
ottamia kuvia
seurakunnan verkkosivuilla www.haapajarvenseurakunta.fi: EI
Seurakunnan ja/tai seurakunnan nuorisotyön Facebook-sivulla: EI
Seurakunnan Instagram-kuvapalvelussa: EI

KYLLÄ
KYLLÄ

KYLLÄ

7. Kysymyksiä tai lisätietoja (tarvittaessa kääntöpuolelle):
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus______________________________________________________________
Allekirjoittamalla annan luvan lapselleni leirille/retkelle osallistumiseen sekä yhteystietojen
säilyttämiseen retken/leirin päättymiseen saakka.
Lisätietoja:
Leirin/retken turvallisuusvastaava: Osoite:
Puh. ja email:
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Hätäensiapu ja toimenpiteet alkutilanteessa
1. Arvioi tilanne
 mitä on tapahtunut
 autettavien määrä ja avun tarve
 auttajien määrä
 käytettävissä oleva välineistö
 avun kiireellisyys ja avun tarve
2. Pelasta
 pelasta ensiksi hengenvaarassa olevat
 siirrä potilas lähimpään turvalliseen paikkaan
 älä vaaranna omaa ja muiden henkeä
 lähesty vaarallista kohdetta harkiten
3. Estä lisäonnettomuudet
 selvitä lisäonnettomuuden vaara ja merkitse onnettomuuspaikka selvästi
4. Anna hätäensiapu
 aloita hätäensiapu välittömästi ja jatka kunnes ammattiapu saapuu paikalle
 muiden vammojen hoito vasta hätäensiavun jälkeen
5. Tee hätäilmoitus
 tee hätäilmoitus lisäavun saamiseksi, soita
112
- kerro, mitä on tapahtunut ja missä
- vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
- toimi sinulle annettujen ohjeiden mukaisesti
LOPETA PUHELU VASTA, KUN SAAT LUVAN

ARVIOI

PELASTA

ESTÄ
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HÄTÄENSIAPU
U

