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LÄHDEKORVEN LEIRIKESKUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA /       OSA A 

  

Tampereen Baptistiseurakunta  

 

1. Toiminnan/suorituspaikan kuvaus 

Leirikeskus sijaitsee Kurussa Olkitaipaleen kylässä. Leirikeskuksen osoite on 

Korteniementie 77. Leirikeskuksessa on majoitustilaa 4 rakennuksessa yhteensä 86 

henkilölle, kokoontumistiloja 2 rakennuksessa ja lisäksi rannassa asuntovaunualue. 

(Katso suojelusuunnitelma) 

 

2. Toiminnan turvallisuudesta vastaavat henkilö  

Turvallisuuspäällikkö (turvallisuussuunnitelman laatija) 

Nimi: Raili Huhtala 

E-mail: raili.huhtala@nic.fi 

Osoite: Sammalpolku 2-4B 37550 Lempäälä 

Puhelinnumero: 050-3451759 

 

Seurakunnan johtaja 

Nimi: Pauli Hyppönen 

E-mail: pauli.hypponen@gmail.com 

Osoite: Lehtiladonkuja 2 E 17 33580 Tampere 

Puhelinnumero: 040-7655888 

 

Isännöitsijä 

Nimi: Jari Heikkanen 

E-mail: jari.heikkanen@luukku.com 

Osoite: Jalokuja 4 33480 Ylöjärvi 

Puhelinnumero: 0400-870346 

 

Jokaista leiriä varten laaditaan tämän suunnitelman täydennykseksi oma 

TURVALLISUUSSUUNNITELMAN OSA B, jossa on mainittu turvallisuusvastaava 

leirikohtaisesti. 

 

3. Ajo-ohjeet leirikeskukseen 

Tampereelta Vaasantietä, josta käännytään oikealle tielle Virrat-Kuru. Ajetaan n. 30 km 

ja Poikeluksen kylän kohdalta käännytään oikealle tienviitan Hankala mukaisesti. 

Ajetaan 3 km ja käännytään oikealle Korteniementielle. Ajetaan 1 km ja käännytään 

Lähdekorven viitan mukaisesti vasemmalle leirikeskukseen osoitteessa Korteniementie 

77. 

 

4. Toimintaan/suorituspaikkaan liittyvät riskit ja riskien hallinta 

 

4.1. Fyysinen turvallisuus 

a) Riski: Kuljetukset suoritetaan henkilöautoilla, joten liikenneonnettomuus tai auton 

rikkoutumisesta johtuvat vaarat ovat mahdollisia. 

Riskin hallinta: Kuljetukset suoritetaan henkilöautoilla, joissa on useamman vuoden 

ajokokemuksen omaava ja leirinjohtajan tuntema henkilö kuljettajana. Osa kuljetuksista 

tapahtuu oman vanhemman toimesta. Liikenneonnettomuuden sattuessa yhteys 

numeroon 112 ja tarvittavat ilmoitukset viranomaisille. Ilmoitus myös leirinjohtajalle 

onnettomuudesta. Auton rikkoutuessa yhteys leirinjohtajaan, joka järjestää leiriläisille 

kyydin leirille tai kotiin riippuen tilanteesta. 

 

b) Riski: Leirikeskuksen läpi kulkevan yleisen tien ylityksessä on vaara jäädä auton 
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töytäisemäksi. 

Riskin hallinta: Leirin ohjaaja valvoo tien ylitykset. Leiriaikana tielle laitetaan lapsista 

varoittavat liikennemerkit. 

 

c) Riski: Leikkivälineitä ovat hiekkalaatikko ja keinut, jossa voi tapahtua putoamisesta 

aiheutuvia pintavammoja. 

Riskin hallinta: Keinujen kunto tarkastetaan säännöllisesti. Ohjaaja valvoo ulkoleikkejä. 

 

d) Riski: Pallopeleissä saattaa tulla erilaisia venähdyksiä, nyrjähdyksiä, murtumia.  

Riskin hallinta: Huolehditaan kenttien tasaisuudesta ja leikataan ruohot säännöllisesti. 

Pelejä seuraavan yleisön penkit pidetään riittävällä etäisyydellä. 

 

e) Riski: Leiripaikan alueella on Kuusjärvi, joten on huomioitava vesistöstä aiheutuvat 

riskit: 

- Kesäaikaan mm. liukastuminen ja horjahtaminen laiturilta veteen, uidessa tai 

veneilemisessä tapahtuvat onnettomuudet. 

- Talvella heikoista jäistä johtuvat vaaratekijät sekä avannossa uiminen. 

Riskin hallinta: Uimaan tullaan vain erikseen sovittuna aikana. Lastenleireillä rannalla 

on kaksi uimavalvojaa. Kerrallaan päästetään uimaan enintään 20 lasta. Jos mukana on 

uimataidottomia, ryhmä on pienempi. Laiturilta hypitään järveen vain ohjatusti. 

Valvojilla on matkapuhelin ja rannan saunan seinällä on kaksi pelastusrengasta. 

Uimataidottomat uivat vain laiturin vieressä hiekkarannalla. Ukonilmalla ei uida. 

Avoimessa venevajassa on käytettävissä aina uitaessa lukitsematon soutuvene.  

Veneilyssä veneessä on vain sallittu määrä henkilöitä ja heillä on yllään pelastusliivit. 

Lastenleireillä ohjaaja on mukana veneessä. 

Talvella jään vahvuutta mitataan ja sen on oltava vähintään 10 cm teräsjäätä ennen kuin 

jäälle saa mennä. 

Avannossa käydään vain portaita pitkin ja ohjaajan valvonnassa. 

 

f) Riski: Leirialuetta ympäröivät kalliot, jotka niillä kuljettaessa aiheuttavat 

loukkaantumisvaaran.  

Riskin hallinta: Leirin ohjelmat pyritään järjestämään piha-alueella. Metsässä liikutaan 

polkuja pitkin. Kallioilla kuljetaan vain turvallista polkua ohjaajan valvonnassa. 

 

g) Riski: Kallioista johtuen leiripaikalla usein ukkostaa, joka voi aiheuttaa salamaniskun 

tai tulipalon vaaran. 

Riskin hallinta: Ukonilmalla pysytään sisätiloissa. Sähkölaitteiden käyttöä varotaan. 

Tarpeelliset laitteet kytketään pois verkkovirrasta. Tulipalossa toimitaan ohjeen 

mukaisesti. (Katso suojelusuunnitelma) 

 

h) Riski: Pihassa on kaivoja, joita joudutaan avaamaan vesitilanteen tarkistamiseksi. 

Kaivojen kannet voivat aiheuttaa vaaratilanteita. 

Riskin hallinta: Huolehditaan kaivon kansien kunnosta ja turvallisuudesta. Avataan 

kaivot niin, ettei lähellä ole asiaankuulumattomia. 

 

i) Riski: Leiripaikalla metsän keskellä on kesäisin hyttysiä. Käärmeitä saattaa olla 

ympäröivässä metsässä ja joskus pihapiirissä. Lemmikkieläimet aiheuttavat hygienia- tai 

allergiariskejä. 

Riskin hallinta: Varaudutaan leiriin riittävällä määrällä hyttyskarkotetta. Varmistetaan 

leiripaikalla olevan riittävästi toimivia kyypakkauksia. Tarkistetaan allergiat ennen 

lemmikkieläimen vierailua, joka tapahtuu vain ulkona.  

 

j) Riski: Saunan pesutilassa on kuumavesipata, jossa oleva kuuma vesi aiheuttaa 



vaaratilanteita. Saunan, pesuhuoneen lattiat saattavat olla liukkaita märkänä ja 

saippuaisena ja pukuhuoneen lattia saattaa talvella jäätyä kuljettaessa avantoon ja tulla 

liukkaaksi. Saunan ja kuumavesipadan sytyttämiseen ja puun lisäykseen liittyy vaaroja.  

Seksuaaliseen koskemattomuuteen saattaa liittyä uhkia. 

Riskin hallinta: Pienille lapsille ohjaaja tekee pesuveden. Isompia leiriläisiä opastetaan 

pesuveden tekemisessä ja kerrotaan kuuman vesipadan riskeistä. Varmistetaan saunan 

kiukaan ja kuumavesipadan lämmittäjän lämmitystaidot ja tarvittaessa opastetaan 

lämmityksessä. Varoitetaan lattian liukkaudesta ja huolehditaan puuritilöiden paikoilleen 

asettamisesta. Jokaisella saunaryhmällä on kaksi valvojaa. Tytöille ja pojille on erilliset 

saunavuorot. 

 

k) Riski: Leiriläisten käsien pesemättä jättäminen tai WC:n siisteydestä huolehtiminen 

aiheuttavat sairastumisen riskin.  

Riskin hallinta: Leirillä on hygieniavastaava, joka huolehtii WC-tilojen siisteydestä. 

Pyyhkeitä vaihdetaan riittävän usein tai käytetään kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä.  

Kehotetaan lapsia pesemään kätensä ennen ruokailua tai käytetään käsidesiä. 

 

l) Riski: Keittiöhenkilökunnan asiantuntemattomuus hygieniasta, ruokien säilytys liian 

lämpimässä tai ruokien kuljettaminen kaupasta tai kaupungista leirikeskukseen 

aiheuttavat pilaantumis- ja sairastumisriskin.  

Riskin hallinta: Huolehditaan keittiöhenkilökunnan hygieniasta ja varmistetaan 

vähintään yhdeltä keittiöllä työskentelevältä löytyvän hygieniapassi. Herkästi 

pilaantuvia ruokia säilytetään jääkaapissa tai pakastimessa. Ruokien kuljettamisessa 

huolehditaan kylmäkuljetuksesta, mikäli ruokia tuodaan kaukaa tai ne kuljetetaan 

kaupasta suoraan asianmukaisiin säilytyspaikkoihin.  

 

m) Riski: Rauhattomasti käyttäytyvät lapset voivat uhata muiden lasten tai aikuisten 

fyysistä koskemattomuutta. 

Riskin hallinta: Annetaan selkeät käyttäytymissäännöt leirille ja huolehditaan 

valvonnasta ja jokaisen fyysisestä turvallisuudesta. Tarvittaessa poistetaan leiriltä 

uhmakkaasti käyttäytyvä leiriläinen. 

 

n) Riski: Leiriläiset voivat kajota toisten omaisuuteen varastamalla. 

Riskin hallinta: Annetaan ohjeet omien tavaroiden säilytyksestä ja säännöt tavaroiden 

koskemattomuudesta ja valvotaan sääntöjen noudattamista. 

 

o) Riski: Leirillä saatetaan nukkua liian vähän, ja väsymys aiheuttaa vaaratilanteita sekä 

lasten että aikuisten toiminnassa.  

Riskin hallinta: Huolehditaan sekä leiriläisten että ohjaajien riittävästä yöunen saannista. 

Illalla on hiljaisuus, jota valvotaan. 

 

p) Riski: Avun saaminen leiripaikkaan kestää syrjäisestä sijainnista johtuen vähintään 15 

min. 

Riskin hallinta: Varmistetaan leirillä olevan ensiapukoulutuksen saanut henkilö, joka 

pystyy antamaan ensiavun onnettomuustilanteessa. 

 

4.2 Henkinen turvallisuus 

a) Riski: Osallistujat tulevat erilaisista taustoista ja toisten käyttäytyminen esim. 

kielenkäytön suhteen saattaa luoda yleiseen ilmapiiriin rauhattomuutta ja tehdä 

toisistakin levottomia. 

Riskin hallinta: Annetaan leirille käyttäytymissäännöt ja valvotaan rauhallisuutta leirillä. 

 

b) Riski: Leiriläiset ovat eri-ikäisiä, joten heillä on erilainen tieto/taitotaso, joka 



aiheuttaa ongelmia. 

Riskin hallinta: Huomioidaan eri-ikäisten osallistujien rajoitukset toiminnalle, 

opastetaan riittävän huolellisesti leiriläisiä toiminnan tekemiseen ja kerrotaan toimintaan 

liittyviä vaaratekijöitä. Osa toiminnasta tehdään ikäryhmissä. 

 

c) Riski: Joitakin leiriläisiä saatetaan kiusata tai heillä ei ole ketään kaveria leirillä. 

Riskin hallinta: Huomioidaan jokainen leiriläinen. Jos huomataan jotakin leiriläistä tai 

leirin ohjaajaa kiusattavan, puututaan siihen heti tarpeellisella vakavuudella. Jos leirillä 

on yksinäisiä nuoria, pyritään asiasta keskustelemaan nuoren kanssa ja järjestämään 

hänelle joku kaveri leiriläisten joukosta. 

 

d) Riski: Joku leiriläinen voi olla elämässään kriisissä ja hän saattaa tarvita siihen apua. 

Riskin hallinta: Jos joku leiriläinen on jossakin kriisissä, pyritään tähän kriisiin 

järjestämään apua joko leirihenkilökunnan avulla, seurakunnan avulla tai viranomaisten 

taholta. 

 

e) Riski: Leirin suunnittelussa ja johtamisessa saattaa olla puutteita ja liian vähän 

valmistelua ennen leiriä. 

Riskin hallinta: Suunnitellaan leiri huolellisesti etukäteen ja kartoitetaan riskit ja riskien 

hallinta. Suhtaudutaan riittävällä huolellisuudella ja vastuullisuudella leirin 

järjestämiseen. 

 

f) Riski: Leiriläisillä ja henkilökunnalla saattaa olla huono ohjeistus ja koulutukset. 

Riskin hallinta: Leiriläisille annetaan riittävän selkeät ohjeistukset jokaiseen ohjelmaan. 

Henkilökunnalle annetaan kirjallisena leirisuunnitelma, jossa on heidän vastuualueensa 

ja tehtävänsä. 

 

g) Riski: Leirin henkilökunnassa saattaa olla henkilöitä, jotka ovat ensimmäistä kertaa 

mukana leirin vastuunkannossa tai muuten sopimattomia tehtävään. 

Riskin hallinta: Leirille ohjaajaksi tulevan pitää olla riittävän tunnettu ja luotettava 

henkilö sekä innostunut tehtävästä. Häntä opastetaan ja ohjeistetaan tehtävään erityisesti 

ensimmäistä kertaa varten. 

 

h) Riski: Majoittumisessa on useita samassa tilassa nukkumassa ja 

saunassa/peseytymistilassa useita henkilöitä yhtä aikaa, jolloin on vaikeaa turvata 

yksilöllisyyttä. 

Riskin hallinta: Tytöt ja pojat majoitetaan eri majoitustilaan. Leiriläisten vapaa-aikaa ja 

majoitustiloja valvotaan koko ajan. Myös yöllä ohjaajat nukkuvat samoissa tiloissa. 

Saunassa olevat valvojat huolehtivat, ettei kenenkään nuoren henkistä turvallisuutta 

järkytetä. 

 

4.3 Hengellinen turvallisuus 

a) Riski: Ohjaajien ja opettajien osaaminen ja koulutus. 

Riskin hallinta: Keskustellaan leirin ohjelmasta ja opetuksesta ennen leiriä. Leirin 

opettajalla on hyvä olla teologinen tai lapsityöntekijöille sopiva hengellinen koulutus. 

 

b) Riski: Hengellisen kasvatuksen opillinen puhtaus. 

Riskin hallinta: Opetuksessa on hyvä olla mukana muita, mielellään vanhempia ohjaajia 

ja opetuksesta annetaan palautetta, jos siinä huomataan epäraamatullisuutta. Yhteisissä 

suunnittelupalavereissa sovitaan myös opetuksen aiheet ja pääkohdat. 

 

c) Riski: Leirille osallistujien isot ikäerot ja kypsyystasot sekä tarpeet hengellisille 

asioille ovat erilaisia. Osa on ollut jo kauan uskossa, osa vasta vähän aikaa. Näiden 



erilaisuuksien huomiointi leiriopetuksessa on vaikeaa. 

Riskin hallinta: Koska leirillä on eri-ikäisiä nuoria, huomioidaan opetuksessa eri 

ikäryhmien tarpeet sekä mahdollisesti jo kauemmin uskossa olleet. Tarvittaessa opetus 

pidetään erikseen usealle ryhmälle. 

 

d) Riski: Leirillä käytettävän oppimateriaalin sopivuus. 

Riskin hallinta: Tarkastetaan oppimateriaali ennen leiriä ja pyritään kohdentamaan 

oppimateriaali leiriläisten ikä ja kypsyys huomioon ottaen. 

 

e) Riski: Rukous- ja ryhmätilanteet saattavat herkistää lapset/nuoret ja tilanteet saattavat 

pelottaa. 

Riskin hallinta: Järjestetään rukous- ja ryhmätilanteet turvallisiksi huomioimalla, että 

niissä on riittävä määrä ohjaajia valvomassa. Kerrotaan tilanteen alussa, mitä siellä 

tullaan tekemään. Huomioidaan rukous- ja ryhmätilanteissa leiriohjelman 

vapaaehtoisuus tai sitovuus ja kunnioitetaan leiriläisen omaa tahtoa leiriohjelma ja muut 

leiriläiset huomioon ottaen. 

 

f) Riski: Sielunhoitotilanteiden turvallisuus. 

Riskin hallinta: Sielunhoitajina käytetään vain henkilöitä, jotka tiedostavat 

sielunhoitajan vastuun. Hoidetaan sielunhoitotilanteet paikassa, johon on näköyhteys 

muilla ja vältetään kahdenkeskistä sielunhoitoa suljetussa tilassa. Kunnioitetaan 

leiriläisen mielipidettä ja tahtoa. Ei painosteta tekemään ratkaisua tai kertomaan 

asioistaan. Luvataan pitää asiat omana tietona, jolleivät ne ole leiriläisen turvallisuutta 

tai fyysistä koskemattomuutta uhkaavia asioita. 

 

4.4 Leirin johtaja 

Leirin johtaja tarkistaa leirikeskuksen turvallisuuden ja varusteiden toiminnan. Hän 

tarkastaa ensiapuvälineiden ja hälytysten toimivuuden, sammutusvälineiden sekä 

veneen, liivien ja pelastusrenkaiden sijaintipaikat ja kunnon. Hän huolehtii vakuutusten 

kattavuudesta onnettomuuksien varalta. Leirin johtaja kertoo leirin säännöt, leirialueen 

rajat ja vaaratekijät leiriläisille sekä kertoo toimintaohjeet hätätilanteessa. 

 

5. Toiminta sairastumistapauksessa ja fyysisen vamman tapahtuessa. 

Leirin johtajalla ja ensiapuvastaavalla tulee olla tieto leiriläisten sairauksista voidakseen 

sairaustapauksissa toimia oikein. Fyysisen vamman tapahtuessa tulee leirillä antaa 

ensiapu ja huolehtia leiriläinen terveyskeskukseen. Leiriläistä ei saa jättää yksin 

terveyskeskukseen, vaan mukana tulee olla aikuinen henkilö. Loukkaantumis- ja 

sairastumistapauksista tulee ilmoittaa leiriläisen vanhemmille. 

 

6. Toiminta muissa onnettomuustilanteissa. 

7.1 Tulipalo 

( Katso Suojelusuunnitelma ja huoneiden seinillä olevat erilliset ohjeet) 

7.2 Hukkuminen 

Pelasta, Elvytä ja Hälytä 

Soita aluehälytyskeskukseen 112 ja opasta pelastushenkilökunta paikalle. 

7.3 Vesivahinko 

Katkaise veden tulo alaeteisessä olevasta pumpun kytkimestä. 

 

7. Yleisiä toimintaohjeita 

Tulen saa sytyttää vain tulisijoihin ja nuotiopaikalle. 

Leiriläiset pysyvät leirialueella ja poistuvat alueelta vain leirinjohtajan luvalla. 

 

8. Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen 



8.1 Raportointi 

Kirjaa ylös, mitä on tapahtunut ja miten tilanteessa on toimittu. 

8.2 Tapahtumasta tiedottaminen 

Leirinjohtaja vastaa tiedottamisesta, tiedottaa leiriläisille ja heidän vanhemmilleen sekä 

seurakunnan vanhimmistolle ja seurakunnan johtajalle. Seurakunnan johtaja hoitaa 

tiedotuksen tiedotusvälineisiin ja viranomaisille. 

8.3 Jälkihoito 

Järjestetään mahdollinen kriisiapu käyttäen hyväksi terveyskeskuksen, sosiaalitoimen ja 

seurakunnan tuottamia palveluita. 

 

9. Muita huomioitavia asioita 

Leirillä on kiellettyä alkoholin ja huumaavien aineiden säilyttäminen ja käyttäminen. 

Alkoholia tai huumeita tavattaessa niiden omistaja/käyttäjä poistetaan leiriltä ja 

alaikäisen kyseessä ollessa tehdään ilmoitus kotiin ja tarvittaessa viranomaisille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÄHDEKORVEN LEIRIKESKUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA /       OSA B 

  

Tampereen Baptistiseurakunta    

 
Asiakirjan tekijät:  

  
 

 

1. Perustiedot leiristä/retkestä 
 Leirin nimi  
 Aika  

 Leiripaikka Lähdekorven leirikeskus 

 Leiriläisten määrä   

 Henkilökunnan määrä  

 Leirin johtaja  

 Leirin ensiapuvastaava  

 

2. Leirin/retken toteutus 

 1. Osallistujat (tytöt ja pojat, ikäjakauma, erityispiirteet) 

  
 

 
 2. Henkilöstö (määrä ja tehtäväjako) 

  

 

 

 3. Mahdolliset erityistarpeet  

       
 

 

 

3. Kuvaus kuljetuksesta (seurakunnan vastuulla olevasta osuudesta, kotikuljetukset ja mahdollinen liikkuminen 

leirin aikana) 
  

 

 

 

4. Kuvaus pitopaikasta ja luonteesta 
 1. Yleiskuvaus (lähimaasto ja kiinteät rakenteet) 

     

 

 

 2. Ruokahuollon kuvaus (henkilöstö ja mahdollinen maastoruokailu) 

 

.  

 

 3. Leiriturvallisuuden kuvaus (Kiinteistön poistumistiet, palovaroitusjärjestelmä, sammuttimet, 

suojautumismahdollisuudet ja kokoontumispaikat  ks. Lähdekorven Suojelusuunnitelma) 

Suojelusuunnitelmaan ja Turvallisuussuunnitelmaan tutustuminen, turvallisuusasioiden tarkastus: 

 

 

 
 4. Kuvaus leirillä käytettävistä rakenteista, välineistä ja varusteista (uima- ja muu turvavälineistö, 

pysyvät ja tilapäiset rakenteet sekä koneet ja laitteet) 



 

 

 

 

5. Kuvaus ohjelmasta 
 1. Yleiskuvaus 

     

 

     

 2. Erityisohjelmat (Turvallisuuden kannalta vaativampi ohjelmaosio sekä muut erityisjärjestelyä vaativat 

ohjelmat)  

  
 

 

 

6. Kuvaus osallistujille tarkoitetusta ennakkotiedosta 

 1. Leiri/retkikirje (vaadittava ennakko-osaaminen, taitotaso sekä varusteet, vanhempien suostumus)   

  

 

 

 2. Leirin säännöt ja ohjeet (tiedotus) 

      
 

 

 

7. 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, ohjeistus, ohjaajien perehdytys) 
 .  

 

 

 4. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten (tehtävänjako ja johtamisvastuu avun 

hälyttämisestä) 

 

 

 

 

8. Turvallisuusasiakirjan käsittely 
 1. Asiakirjan hyväksyminen 

  Esimiehen allekirjoitus   

   /            

               

 2. Asiakirjaan perehtyminen 

  Leirin johtajan / turvallisuusvastaavan allekirjoitus 

   /             



 


