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Alkusanat

Hyvät partiolaiset!
Nämä partiotoiminnan turvallisuusohjeet on tehty lippukuntatoimintaa varten.
Partiotoiminnassa keskeistä ovat retket, leirit ja purjehdukset. Ilman niitä
ei partiotoimintaa ole olemassa. Retkillä, leireillä ja purjehduksilla näkyvät
partioihanteet: kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojella
ympäristöä, rakentaa ystävyyttä yli rajojen, olla luotettava, tuntea vastuunsa ja
tarttua toimeen, kehittää itseään ihmisenä ja etsiä elämän totuutta.

”Partio on Suomen
vaikuttavin ja
vetovoimaisin
nuorisojärjestö,
joka monipuolisesti
kasvattaa lapsia ja
nuoria.”
(SP:n visio 2020)

Meidän johtajien tulee kaikessa
toiminnassa muistaa vastuumme ja
velvollisuutemme. Vastuullemme on
uskottu partiolaisia, lapsia ja nuoria.
Turvallisuusohjeiden mukaisen toiminnan
järjestämiseen perehdytään jokaiseen
pestiin liittyvässä koulutuksessa. Erityisesti
lippukunnanjohtajan tulee huolehtia siitä, että
johtajat ovat pestiinsä kuuluvien tehtävien
tasalla ja että lippukunnassa noudatetaan
turvallisuusohjeita.

Jos mitään ei tehtäisi, haavereitakaan ei sattuisi. Partiossa, kuten elämässä
yleensä, sattuu kuitenkin pieniä ja suuria vahinkoja. Parasta varautumista niihin
on suunnitella toiminta huolellisesti etukäteen. Turvalliseen toimintaan kuuluu
myös henkinen turvallisuus.
Näiden ohjeiden tarkoituksena on ehkäistä vahinkoja ja toisaalta myös
antaa ohjeita ja varautua vahinkojen kohtaamiseen ja niistä selviytymiseen.
Näitä ohjeita täydentävät SP:n vesillä liikkumisen turvallisuusohjeet
(Turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan vesillä) sekä SP:n ohjeistus
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi (Turvallisesti yhdessä -ohjeet).
Meillä partiossa turvallisuus on tapa toimia!
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
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1. Mitä partio on?

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

jehtien. Luonto on partiolaisille elämysten

(myöhemmin SP) on Suomen suurin nuoriso-

lähde, seikkailujen areena, kasvattaja ja ystä-

järjestö. Toiminnassa on mukana noin 70 000

vä, jonka hyvinvointi on tärkeää.

partiolaista.

Partioliike koostuu Suomessa paikallisista,

Partioliike on kansainvälinen ja perustuu

partiotoimintaa järjestävistä lippukunnista

vapaaehtoisuuteen. Toiminta on monipuo-

sekä näiden toimintaa tukevista partiopiireis-

lista, jonka tarkoituksena on tukea lapsen ja

tä, Finlands Svenska Scouter r.f.:stä (FiSSc)

nuoren kasvua huomioiden hänen kehitys-

ja keskusjärjestöstä. Partiopiirejä, FiSSc mu-

vaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partio-

kaan lukien, on yksitoista. Lippukunnat ovat

toiminnan tavoitteena on, että yksilö toimii

partiotoiminnan perusyksikköjä, ja ne ovat

aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa

juridisesti itsenäisiä toimijoita. Yhdessä lip-

omaan itseensä, toisiin ihmisiin, ympäristöön

pukunnassa toimii noin 20–300 partiolaista.

ja yhteiskuntaan.

Lippukunnat voivat olla yhteislippukuntia tai

Partiossa toimitaan ryhmässä. Toiminnas-

tyttö- tai poikalippukuntia. Suomessa on yh-

sa uskotaan elämysten ja seikkailun voimaan.

teensä noin 800 lippukuntaa ja niistä kaksi

Elämykset tuovat iloa ja sisältöä elämään, ja

kolmasosaa on yhteislippukuntia. Lippukun-

seikkailu kasvattaa luottamusta omiin kykyi-

nissa toimitaan pääasiassa pienryhmissä eli

hin. Partiolaiset liikkuvat paljon luonnossa

sudenpentulaumoissa, seikkailijajoukkueissa

kävellen, hiihtäen, kiipeillen, meloen ja pur-

sekä tarpoja-, samoaja- ja vaeltajavartioissa.
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Turvallisuuteen kasvetaan
ja koulutetaan
Turvallisuus otetaan partiossa huomioon
monipuolisesti. Toiminnassa, materiaaleissa
ja koulutuksissa turvallisuusajattelu on itsestään selvä. Partiotoiminnassa opetellaan
pienestä pitäen ensiapu-, luonnontuntemus-,
retkeily- ja ihmissuhdetaitoja. Näin jokaisella
partiolaisella on perustietoa turvallisuuteen
vaikuttavista asioista.
Partion koulutuskokonaisuuksissa on omat
moduulinsa turvallisuudesta. Ne ovat Turvallisesti partiossa, Turvallinen toiminta, Turvallisuusjohtaminen sekä Ensiapu. Koulutuksien
tehtävänä on varmistaa, että jokaiselle pestissä toimivalle aikuiselle ja nuorelle johtajalle
löytyy pestiä tukeva koulutus, myös turvallisuusnäkökulmasta.
Turvallisuus ei ole vain sääntöjä ja määräyksiä, vaan turvallinen toiminta lähtee meistä jokaisesta. Jokaisella partion toimijalla on
ohjelman edetessä käsitys siitä, miten järjestetään turvallista toimintaa. Turvallisuutta on
yhtä lailla fyysinen ja henkinen turvallisuus.
Partiotoiminnassa siis varmistetaan, että jokaisella partiolaisella on fyysisesti ja henkisesti turvallinen ympäristö toimia partiossa.
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2. Retki- ja leiritoiminnan vaatimukset

Tässä osassa kerrotaan, mitä keskusjärjestö

Määritelmiä

vaatii retki- ja leiritoimintaan osallistuvilta
partiolaisilta sekä heidän johtajiltaan. Lukuun
on kirjattu toiminnan minimivaatimukset.

• Päiväretki kestää päivän
eikä sisällä yöpymistä.

Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että laadukkaampaan partiotoimintaan päästään, jos

• Retki kestää vähintään yhden yön,
majoitus sisällä tai maastossa.

esimerkiksi johtajamäärää voidaan kasvattaa
minimivaatimuksista tai johtajat ovat vaadittua koulutetumpia.

• Leiri pidetään kiinteällä leiripaikalla.
Leiri kestää vähintään kolme yötä.

Jäsenmaksut

• Vaellus kestää vähintään kolme yötä,
ja vaelluksella yövytään eri paikoissa.
• Retkikokemuksella tarkoitetaan
sitä, että johtajalla on kokemusta
vastaavasta toiminnasta.

Kaikkien partiotoimintaan osallistuvien pitää
maksaa partion jäsenmaksu (ellei henkilöä ole
erikseen vapautettu jäsenmaksun maksami-

• Ensiaputaidoilla tarkoitetaan
sitä, että johtaja osaa toimia
onnettomuustilanteessa sekä
hallitsee hätäensiavun.

sesta). Maksuun sisältyy Suomen Partiolaisten sekä partiopiirin osuus. Partiovakuutus on
voimassa partion jäsenmaksun maksaneilla
partiolaisilla, kun he ovat partiotoiminnassa.

• Partiojohtajavaltakirja oikeuttaa
toimimaan tehtävissä, joissa
vaaditaan partiojohtajatasoista
osaamista. Valtakirjaa voivat hakea
partiojohtajaperuskoulutuksen
käyneet. Valtakirja anotaan
omalta partiopiiriltä.

Uusien jäsenten ilmoittaminen vakuutusturvan piiriin on lippukunnan vastuulla. Lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja ilmoittaa uudet
jäsenet Kuksa-jäsenrekisteriin ja siten vakuutusturvan piiriin.

Yleiset ohjeet
Retkien, leirien, vaellusten ja ulkomaanmatkojen turvallisuutta on mietittävä jo suunnittelu-

Osallistujilta tulee kysyä etukäteen kaik-

vaiheessa. Johtaja vastaa siitä, että osallistu-

ki retkellä, leirillä, vaelluksella tai matkalla

jien fyysinen ja henkinen turvallisuus otetaan

tarvittavat tiedot. Tällaisia tietoja ovat esi-

joka käänteessä huomioon. Suunnittelussa ja

merkiksi osallistujan terveydentila, allergiat,

toteutuksessa on muistettava varata riittävästi

erityisruokavalio, lääkitys ja uimataito. Myös

aikaa myös lepoon. Jos jotain sattuu, pitää

huoltajien yhteystietojen tapahtuman aikana

osaamisen ja toimintavalmiuden olla parhaal-

pitää olla tapahtuman johtajan tiedossa. Joh-

la mahdollisella tasolla sekä tarvittavat väli-

tajan tulee huolehtia tapahtuman jälkeen, että

neet saatavilla.

kerätyt tiedot hävitetään asianmukaisesti, esi-
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merkiksi polttamalla. Lippukunta ei saa hen-

sa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Näitä ovat

kilötietolain mukaan tallentaa terveydentilaan

esimerkiksi

ja muuhun vastaavaan liittyviä tietoja. Mikäli

ja ympäristönsuojelulaki. Kuluttajaviraston

osallistujilla on vakavia perussairauksia, ku-

ohjeita

ten astma, diabetes, epilepsia tai vaikea aller-

parantamiseksi tulee noudattaa seuraavissa

gia, tulee jokaisen tapahtumaan osallistuvan

tapauksissa: lippukunta järjestää toimintaa,

johtajan osata antaa sairaskohtauksessa tar-

johon osallistuu paljon ihmisiä (tarkoittaen

vittava ensiapu. Ennen tapahtumaa tulee vielä

yleensä satoja), toimintaan osallistuu ulko-

varmistaa, että osallistujalla on tarvittava lää-

puolisia ihmisiä, toimintaa on järjestetty va-

kitys mukanaan.

rainkeruutarkoituksessa tai toimintaan liittyy

Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan kir-

pelastuslaki,

ohjelmapalveluiden

kokoontumislaki
turvallisuuden

riskejä (esimerkiksi pyrotekniikkaa).

jallinen lupa osallistua leirille, vaellukselle
tai ulkomaanmatkalle. Alle 15-vuotiailla tulee

Ilmoitus toiminnasta

olla huoltajan kirjallinen lupa osallistua myös

Lippukunnanjohtajan tiedossa tulee olla kaik-

retkelle.

ki lippukunnan toimintaan kuuluvat retket,
partiotoiminnassa

leirit, purjehdukset, vaellukset ja ulkomaan-

noudatetaan näiden ohjeiden lisäksi SP:n

Vesillä

tapahtuvassa

matkat. Johtaja ilmoittaa tapahtumasta lippu-

Turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita partiotoi-

kunnanjohtajalle ennen tapahtumaa, tai vaih-

mintaan vesillä -oppaan ohjeita.

toehtoisesti tapahtuman järjestämisestä tulee

Partiotoiminnassa tulee näiden ohjeiden

olla päätös johtajaneuvoston tai hallituksen

lisäksi noudattaa myös laeissa ja asetuksis-

pöytäkirjassa tai lippukunnan toimintasuun-
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Muut johtajat

nitelmassa. Lippukunnanjohtajan tulee tietää
vähintään tapahtuman johtaja, ajankohta ja

• Partion jäsenyyden tulee olla voimassa

kohde sekä suunniteltu reitti ja vaihtoehtoi-

(jäsenmaksu maksettuna).

nen reitti.

• Retkellä tulee olla riittävä määrä

Leireistä ja vaativista vaelluksista on hyvä

johtajia lasten ja nuorten määrään

ilmoittaa partiopiirin toimistoon.

sekä retken vaativuuteen nähden.

Ulkomaanmatkoista tulee ilmoittaa Suo-

Retkellä tulee aina olla retkenjohtajan

men Partiolaisten keskustoimiston infoon.

lisäksi vähintään toinen johtaja.

Yhteystiedot ovat keskusjärjestön internetsi-

Leirit

vuilla www.partio.fi.

Leirinjohtaja

Retket

• Partion jäsenyyden tulee olla voimassa

Retkenjohtaja

(jäsenmaksu maksettuna).

• Partion jäsenyyden tulee olla voimassa

• Leirinjohtajan pitää olla

(jäsenmaksu maksettuna).

vähintään 18-vuotias.

• Retkenjohtajalla pitää olla omaa

• Hänellä pitää olla partiojohtajavaltakirja.

kokemusta vastaavasta retkitoiminnasta.

• Hänellä pitää olla kokemusta

• Ensiaputaitojen pitää olla ajan tasalla.

vastaavasta leiritoiminnasta.

• Retkenjohtajan pitää tuntea

• Lippukunnan johtajaneuvosto tai hallitus

SP:n turvallisuusohjeet.

hyväksyy henkilön leirinjohtajaksi.

• Sudenpentulauman ja seikkailijajoukkueen

• Ensiaputaitojen pitää olla ajan tasalla.

retkenjohtajan tulee olla akela, sampo

• Leirinjohtajan pitää tuntea

tai joku muu lippukunnan tätä varten

SP:n turvallisuusohjeet.

nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö.
Leirin muut johtajat

• Tarpoja- ja samoajavartiot voivat

• Partion jäsenyyden tulee olla voimassa

retkeillä vartionjohtajansa johdolla,

(jäsenmaksu maksettuna).

jos esimerkiksi luotsi tai joku muu

• Leirin muilla johtajilla pitää olla omaa

lippukunnan tätä varten nimeämä

kokemusta vastaavasta retkitoiminnasta.

vähintään 18-vuotias johtaja katsoo,
että vartionjohtaja on pätevä

• Ensiaputaitojen pitää olla ajan tasalla.

retkenjohtajaksi. Luotsi tai muu johtaja

• Leirin johtajien pitää tuntea
SP:n turvallisuusohjeet.

on mukana myös retken suunnittelussa

• Jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä

ja osallistuu tarvittaessa retkelle.

kohti on oltava yksi johtaja.

• Vaeltajavartio voi retkeillä

• Lisäksi jokaista täyttä viittäkymmentä

keskenään, kunhan lippukunnalla

leiriläistä kohti pitää olla ainakin

on tieto toiminnasta.

yksi vähintään 18-vuotias johtaja.
Liitteissä on malli retkikirjeestä ja
retkenjohtajan tarkistuslista.
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Vaellukset

Matkan muut johtajat
• Partion jäsenyyden tulee olla voimassa

Vaelluksenjohtaja

(jäsenmaksu maksettuna).

• Partion jäsenyyden tulee olla voimassa

• Markanjohtajalla pitää olla kokemusta

(jäsenmaksu maksettuna).

vastuullisista partiotehtävistä.

• Vaelluksenjohtajalla pitää olla

• Ensiaputaitojen pitää olla ajan

osaamista retki- ja vaelluskokemusta.

tasalla. Yksi johtajista nimitetään

• Vaelluksenjohtajan pitää olla vähintään

ensiapuvastaavaksi.

15-vuotias, jos esimerkiksi luotsi tai joku

• Matkan johtajien pitää tuntea

muu lippukunnan tätä varten nimeämä,

SP:n turvallisuusohjeet.

vähintään 18-vuotias johtaja katsoo,

• Jokaista alkavaa kymmentä

että hän on pätevä vaelluksenjohtajaksi.
Luotsi tai muu johtaja on mukana

osallistujaa kohti on oltava vähintään

myös vaelluksen suunnittelussa ja

yksi 18-vuotias johtaja.

osallistuu tarvittaessa vaellukselle.

• Lisäksi jokaista täyttä viittäkymmentä

• Ensiaputaitojen pitää olla ajan tasalla.

osallistujaa kohti on oltava vähintään

• Retkenjohtajan pitää tuntea

yksi yli 22-vuotias johtaja.

SP:n turvallisuusohjeet.
Muista ilmoittaa SP:n keskustoimistoon etu-

Partiomatkat ulkomaille

käteen ulkomaille suuntautuvasta partiomat-

Matkanjohtaja

kasta, jotta partiovakuutus on voimassa.

• Partion jäsenyyden tulee olla voimassa
(jäsenmaksu maksettuna).
• Markanjohtajan pitää olla
vähintään 18-vuotias.
• Matkanjohtajalla pitää olla kokemusta
vastuullisista partiojohtajatehtävistä.
• Lippukunnan johtajaneuvosto tai hallitus
hyväksyy henkilön matkanjohtajaksi.
• Ensiaputaitojen pitää olla
ajan tasalla (myös paikallinen
lainsäädäntö pitää tuntea).
• Matkanjohtajan pitää tuntea
SP:n turvallisuusohjeet.

10

3. Ohjeita partiotoimintaan

Ennakointi
Turvallisuusasioita tulee suunnitella ennen
jokaista retkeä, leiriä, purjehdusta ja matkaa.
Näin varmistetaan, että riskit minimoidaan ja
osataan toimia oikein mahdollisen tapaturman sattuessa. Kun lähdetään lyhyelle retkelle
pienellä porukalla ja tuttuun paikkaan, riittänee, että kertaa mielessään tai johtajakaverin
kanssa turvallisuusasiat. Isoa lippukuntaleiriä
suunnitellessa pitää turvallisuuden suunnittelulle ja toteuttamiselle varata erikseen aikaa.
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Isot ja muille järjestettävät
tapahtumat

Turvallisuussuunnittelun avuksi on liitteissä Leirin turvallisuussuunnitelma-lomake.
Turvallisuutta suunnitellessa tulee käydä

Lippukunnan pitää tehdä laaja turvallisuus-

läpi seuraavat asiat:

suunnitelma, jos

• tapahtuma, aika, paikka

a.) toimintaan osallistuu paljon ihmisiä

• paikalle saapuvat johtajat nimeltä

(tarkoittaa yleensä satoja)

ja tehtävänjako (esim. ensiapu-

b.) tilaisuuteen tulee ulkopuolisia ihmisiä

ja muonitusvastaavat)

c.) toiminnalla on tarkoitus kerätä varoja

• osallistujamäärä

d.) toimintaan liittyy erityisiä riskejä (siellä

• turvallisuusvälineiden kunto ja

käytetään esimerkiksi pyrotekniikkaa eli

sijainti (esim. ensiapulaukku,

ilotulituksia tai tulta tehokeinona).

sammutusvälineistö ja puhelin).

Laaja turvallisuussuunnitelma tarkoittaa kirjallista pelastussuunnitelmaa ja/tai turvalli-

Samalla on myös vastattava seuraaviin kysy-

suusasiakirjaa. Varsinkin suurissa yleisöta-

myksiin:

pahtumissa järjestäjällä on monia pakollisia

• Mitä riskejä tapahtumassa on (esim.

velvoitteita, jotka tulee ottaa huomioon suun-

maasto, tulen käyttö, vesistö, liikenne)?

nittelussa. Ohjeita suunnitelman tekoon on

• Miten riskeihin varaudutaan?

Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden

• Miten hälytysajoneuvo pääsee

edistämiseksi -julkaisussa.

paikalle ja miten sitä ohjeistetaan?

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapal-

• Miten varmistetaan henkinen turvallisuus?

velusten turvallisuudesta ei koske yleishyödyllistä yhdistystä, kuten partiolippukuntaa,

Kämpät

silloin, kun se tarjoaa palveluksiaan vain jä-

Kämpälle, jossa on yli 10 majoituspaikkaa,

senilleen ja ilman taloudellisen hyödyn tavoit-

tulee laatia pelastussuunnitelma. Tästä mää-

telua.

rää asetus pelastustoimesta (787/2003). Pelastussuunnitelman laatii kämpän omistaja,

Pelastussuunnitelma

ja kaikkien kämppää käyttävien tulee perehtyä

Pelastussuunnitelmassa kuvataan rakennuk-

siihen. Suunnitelmaa on hyvä säilyttää käm-

sen tai tapahtuman turvallisuuteen liittyviä

pällä, ja se toimitetaan myös alueen pelastus-

asioita ja kerrotaan, mitä tehdään, jos jotain

laitokselle sen antamien ohjeiden mukaan.

sattuu.

Pelastussuunnitelmassa selvitetään esimer-

omistaja tai tapahtuman järjestäjä.

kiksi kämpällä toimimiseen liittyviä riskejä,

Suunnitelman

tekee

rakennuksen

Lippukunnan on tehtävä pelastussuunni-

riskien ennalta ehkäisyä ja sitä, miten toimi-

telma

taan, jos jotain sattuu. Malli pelastussuunni-

• lippukunnan kämpälle tai vastaavalle,

telmasta löytyy liitteistä.

jos siellä on majoitustilat yli 10 hengelle.
(Katso lisätietoa kohdasta Kämpät.)
• lippukunnan järjestämälle tapahtumalle
johon osallistuu paljon ihmisiä
(tarkoittaa yleensä satoja) tai jossa
on jokin muu erityinen syy, joka
aiheuttaa vakavan riskin tapahtuman
turvallisuudelle (esimerkiksi useita
avotulia leirillä tai pyrotekniikkaa).
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Pelastussuunnitelma tai sen tiivistelmä on toi-

Päihteet ja partio

mitettava alueen pelastusviranomaiselle sen

Partiotoiminnassa noudatetaan muiden viran-

antamien ohjeiden mukaisesti.

omaissäädösten ohella tarkasti myös päihteitä
koskevaa lainsäädäntöä. Alle 18-vuotiaalle ei

Turvallisuusasiakirja ja
turvallisuussuunnitelma

saa myydä eikä hän saa pitää hallussaan eikä

Turvallisuusasiakirja on kirjallinen asiakirja,

tupakkatuotteiden myynti alle 18-vuotiaalle on

jossa on määritelty toimintaan yleisesti ja sen

kielletty. Huumausaineiden käyttäminen ja hal-

turvallisuuteen liittyviä asioita, esimerkiksi

lussapito on huumausainerikos. Lain noudat-

henkilöstön tehtävänjako, riskien arviointi-

taminen on helppoa: päihteet eivät kuulu par-

tavat ja avunhälyttämisjärjestelyt erilaisiin

tiotoimintaan. Vaikka laki ei kiellä täysi-ikäisiä

tilanteisiin. Turvallisuussuunnitelma on tur-

nauttimasta alkoholia tai tupakoimasta, edel-

vallisuusasiakirjan liitteeksi tuleva ohje yksit-

lytetään partiossa, etteivät aikuiset kuitenkaan

täisen toiminnan tai suorituspaikan turvalli-

käytä päihteitä lasten ja nuorten kanssa toi-

suudesta.

miessaan.

kuljettaa edes mietoa alkoholijuomaa. Myös

Lippukunnan on tehtävä turvallisuusasia-

Jokamiehenoikeudet

kirja, jos
• lippukunta järjestää toimintaa

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan Suomessa

muille kuin omille jäsenilleen

oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa sii-

(esimerkiksi yleisötapahtuman).

tä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen

• lippukunta järjestää itselleen tai

haltija. Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei

ulkopuolisille (esimerkiksi yrityksille)

tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse

maksullisia ja taloudellisesti

maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei

tuottavia palveluita (esimerkiksi

kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

varainhankintatempaus).

Jokamiehenoikeudet

perustuvat yleisesti hy-

väksyttyyn maan tapaan, osittain myös kirjoiSäädökset:

tettuihin lakeihin. Jokamiehenoikeudet koske-

• Paloturvallisuus, pelastussuunnitelma:

vat myös ulkomaalaisia.

Pelastuslaki (379/2011)

Perinteiset jokamiehenoikeudet sekä laajat

• Pelastussuunnitelman sisältö: Asetus

metsä- ja vesistöalueet antavat suomalaisille

pelastustoimesta (407/2011)

erinomaiset mahdollisuudet liikkua ja virkis-

• Turvalliset tavarat ja palvelut: Laki

täytyä luonnossa. Toisin kuin useissa muissa

kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten

maissa, ovat jokamiehenoikeudet Suomessa

turvallisuudesta (75/2004)

varsin laajat. Samanlaiset oikeudet ovat voi-

• Yleisötilaisuuden järjestäminen:

massa lähinnä vain muissa Pohjoismaissa.

Kokoontumislaki (530/1999)

Ahvenanmaalla on jokamiehenoikeuksia rajoi-

• Järjestyksenvalvojat: Laki

tettu.

järjestyksenvalvojista (533/1999)

Ympäristöministeriö on tehnyt oppaan joka-

• Melu: Ympäristönsuojelulaki (86/2000)

miehenoikeuksista. Siinä kerrotaan tarkemmin
esimerkiksi siitä, mihin lakeihin jokamiehenoi-

Lisätietoa: www.partio.fi/turvallisuus,

keudet perustuvat ja miten niitä voi tulkita. Op-

www.kuluttajavirasto.fi

paaseen kannattaa tutustua, sillä siinä on pal-

Ajantasainen lainsäädäntö: www.finlex.fi

jon hyödyllistä tietoa turvallisuudestakin.
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Lyhyesti jokamiehenoikeuksista
Saat
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen
luonnossa, muualla kuin pihamaalla
sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla,
niityillä tai istutuksilla, jotka voivat
vahingoittua kulkemisesta

Et saa
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
• häiritä tai vahingoittaa
lintujen pesiä ja poikasia
• häiritä poroja ja riistaeläimiä
• kaataa tai vahingoittaa kasvavia
puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta
puuta, varpuja, sammalta tai
muuta sellaista toisen maalta

• oleskella tilapäisesti alueilla, missä
liikkuminenkin on sallittua – voit
esimerkiksi telttailla suhteellisen
vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä
etäisyydestä asumuksiin kulkea jäällä.

• tehdä avotulta toisen maalle
ilman pakottavaa tarvetta

• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

• häiritä kotirauhaa esimerkiksi
leiriytymällä liian lähelle
asumuksia tai meluamalla

• onkia ja pilkkiä
• veneillä, uida ja peseytyä
vesistöissä sekä kulkea jäällä

• roskata ympäristöä
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
ilman maanomistajan lupaa
• kalastaa ja metsästää ilman
asianmukaisia lupia.

Liikkuminen luonnossa

ja oleskelualueilla kuin lintuvesillä ja ulkosaa-

Jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsain liikkumi-

rilla.

nen on yleensä sallittua luonnontilaisilla tai

Jokamiehen oikeudet koskevat vain yksit-

siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheu-

täisiä käyttäjiä, eivät suuria ryhmiä. Joukko-

du vahinkoa. Liikkumisoikeutta on rajoitettu

tapahtumia, kuten partiotaito-, hiihto-, erä- ja

pihamailla, pelloilla ja istutuksilla. Kesällä

suunnistuskilpailuja, ei pidä järjestää pelkäs-

pellot on ylitettävä teitä tai ojan pientareita

tään jokamiehenoikeuksien nojalla. Niiden

pitkin. Talvella sitä vastoin pellon yli voi hiih-

järjestämisestä on neuvoteltava maanomista-

tää. Porteista kuljettaessa ne on muistettava

jan kanssa.

sulkea.

Luonnossa oleskelu

Toisen pihamaata ei saa käyttää kulkutienä. Toisen maalle ei saa rakentaa eikä kaivaa

Tilapäinen luonnossa oleskelu, kuten leväh-

sitä niin, että se muuttuu ulkonaisesti alkupe-

täminen, uiminen, auringon ottaminen, ja ti-

räisestä. Pihamaan käyttö kulkutienä on kiel-

lapäinen leiriytyminen, kuten viikonlopun tai

lettyä. Peltoa, niittyä tai istutusta ei saa käyt-

muun lyhyen ajan kestävä telttailu, on sallit-

tää kulkutienä, jos siitä aiheutuu vahinkoa.

tua siellä missä kulkeminenkin, kunhan siitä

Liikkumista on usein rajoitettu luonnon-

ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maan omista-

suojelualueilla. Lintujen pesimisaikana tulisi

jalle tai haltijalle.

liikkumista välttää sellaisilla lintujen pesimä-

Pitkäaikaisesta oleskelusta ja leiriytymi14

sestä on syytä neuvotella maanomistajan

Vaelluksen turvallisuus

kanssa, koska on todennäköisempää, että

Hyvä vaellussuunnitelma sisältää turvalli-

luontoon jää jälkiä tai tulee muuta haittaa.

suus- ja pelastussuunnitelman.

Erityisalueilla, kuten uimarannoilla, ei yleenPerusvaellussuunnitelma

sä saa telttailla. Varsinaisilla virkistysalueilla

• Ilmoita lähtöaika, suunniteltu reitti

on usein erityisiä telttailupaikkoja tai alueita,

ja mahdolliset vaihtoehtoreitit.

joille teltat pitäisi pystyttää.

Merkitse valmiiksi suunniteltujen
yöpymispaikkojen koordinaatit muistiin.

Tulenteko
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä toisen

• Laske joka kolmas päivä lepopäiväksi.

omistamalle (tai hallinnassa olevalle) maalle

• Jos et tunne paikallisia olosuhteita,

ilman lupaa tai ilman pakottavaa tarvetta eikä

kysy niistä aina etukäteen.

metsäpalovaroituksen aikana. Retkikeittimen,

• Ota huomioon vuodenaika
ja sääolosuhteet.

lämmityslaitteen, valaistuslaitteen tai muun
maapohjasta eristetyn laitteen käyttöön ei tar-

• Varustaudu pahimman tilanteen varalle.

vita lupaa, koska tällaisessa laitteessa pidettä-

• Älä valitse liian vaativia vaelluskohteita.

vää tulta ei katsota avotuleksi.

• Älä luota liikaa omaan tai
ryhmäsi suorituskykyyn.

Jos metsäpalon vaara on suuri, avotulta
ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen

• Vältä turhia riskejä.

edes maanomistajan luvalla. Jokaisen pitää

• Tarkista matkapuhelimen
kuuluvuus vaellusalueella.

mahdollisuuksiensa mukaan valvoa, että joka

• Tekniset apuvälineet ovat aina

paikassa noudatetaan paloturvallisuutta kos-

epävarmoja; älä tuudittaudu

kevia sääntöjä ja määräyksiä.

siihen, että ne aina toimisivat.

Ulkoilu- ja leirintäalueilla on tulen tekoon
usein varattu erityiset paikat, eikä tulta pidä

On myös hyvä muistaa, että rasitus ei saa

näillä alueilla tehdä muualle.
Metsästysajat on huomioitava retkiä suun-

olla kenellekään ryhmän jäsenistä liian suu-

niteltaessa. Metsästysajat vaihtelevat paikka-

ri. Ketään ei pidä päästää yksin maastoon, ja

kunnittain. Tarkat tiedot metsästysajoista saa

ryhmän on pysyttävä yhdessä. Ylimielinen

kunkin alueen riistanhoitopiiristä tai metsäs-

asennoituminen erämaahan, väärä johtami-

tysseuroilta.

nen, huono sää, puutteelliset varusteet, onnettomuus tai huono suunnistustaito voivat
aiheuttaa vaelluksella vaaratilanteita.

Lähde: Ympäristöministeriö 2009

Vaaratilanteet muuttuvat hätätilanteeksi,

www.ymparisto.fi

jos johtaja menettää tilanteen hallinnan. Kun
hätäännytään, pelko ja päättämättömyys saavat vallan. Vaelluksenjohtajalle tämä asettaa
suuren vaatimuksen. On kyettävä toimimaan
olosuhteissa, joita ei voi harjoitella etukäteen.
On kyettävä järkevään toimintaan uupuneena
ja kylmissään. Ulkopuolisen apuun ei voi luottaa, vaan vastuu ryhmästä on itsellä.
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Eksyminen
Jos eksyt
• Totea tilanne.

Jotta et eksyisi
• Opettele suunnistamaan: lukemaan
karttaa ja käyttämään kompassia.
Vain harjoittelemalla oppii.

• Pysy rauhallisena, ryhmä pysyy yhdessä
ja pitää tauon. Samalla voi syödä.

• Älä pidä itseäsi liian kokeneena.

• Merkitse kartalle viimeinen varma
paikannus ja muistele, milloin
olit siellä. Nyt on jo tiedossa
summittainen alue, jossa olet.

• Valitse reitti huolellisesti ryhmän taitojen
ja voimien sekä sään mukaisesti.
• Seuraa kuljettaessa karttaa ja tutki
samalla reittiä ennakolta.

• Muistele viimeisiä kulkusuuntia.
Epämääräinen alue pienenee.

• Arvioi matkaan kuluva aika ja
seuraa ajan kulumista.

• Tarkastele ympäröivää maastoa ja
kiintopisteitä, vertaile niitä karttaan.
Vertailua helpottaa kartan kääntäminen
pohjois–etelä-suuntaan ja siirtyminen
näköalapaikalle. Mieti, oletko vielä
kartalla vai jo sen ulkopuolella.

• Sopikaa etukäteen toimenpiteet ja
pelastautumissuunta siltä varalta,
että joku eksyy joukosta.
• Eksymisvaara on suurin, kun on pimeää
tai näkyvyys on muuten heikko.

• Jos paikanmääritys ei vieläkään
onnistu, lähde kulkemaan kohti
ennalta valittua pelastautumissuuntaa,
lähimpään suureen kiintopisteeseen,
kuten kohti tunturia, tietä tai jokea.

• Pysähdy heti paikanmääritystä
varten, jos olet epävarma.
Retkeilyvinkkejä: www.luontoon.fi

• Jos sää on todella huono, olet väsynyt tai
ryhmä on erimielinen, pysähtykää syömään
tai leiriytykää ensimmäiseen sopivaan
paikkaan ja levätkää kunnolla. Huonon
sään on aina annettava mennä ohitse.
• Eksynyttä joukkoa ei pidä ajattaa
näännyksiin toiveajattelulla pikaisesta
poispääsystä, eikä sitä myöskään
pidä hajottaa pienempiin ryhmiin.
• Suomessa on vain vähän paikkoja, joista
on enemmän kuin 8 kilometriä maantielle.
Nämä alueet ovat käsivarren itäosissa,
Utsjoella, Enontekiöllä ja merellä.
• Jos on jo pidempään oltu tietymättömissä
ja on oletettavaa, että etsijät on lähetetty
perään, on tehtävä itsensä näkyväksi
parhaalla mahdollisella tavalla:
merkkitulia käyttämällä tai laittamalla
jotain suurta ja värikästä näkyville.
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Kun tarvitaan apua

• Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
On tärkeää noudattaa päivystäjän
antamia ohjeita. Oikea toiminta

Avun hälyttäminen

hätätilanteen ensihetkinä vaikuttaa

Hätänumero 112 on voimassa koko maassa.

usein hyvinkin merkittävästi esimerkiksi

Hätänumero on maksuton, ja se valitaan mat-

onnettomuuden uhrin paranemiseen

kapuhelimesta ilman suuntanumeroa. Soitta-

tai jopa säilymiseen hengissä.

minen hätänumeroon onnistuu myös ilman
PIN-koodia.

Matkapuhelimen

• Sulje puhelin vasta, kun olet

toimimiseen

saanut siihen luvan.

aina ja kaikkialla on kuitenkin vaarallista tuudittautua.

Lähde: www.112-paiva.fi

Hätämerkkejä
Kun tarvitaan apua, mikä tahansa huomion kiin-

Hätänumero

nittävä toiminta on sopiva hätämerkki. Tässä on

112

lueteltu muutamia yleisesti tunnettuja tapoja:
• apua-huuto
• punainen kolmio maantiellä
• kolme nuotiota kolmiossa
• liekkien näyttäminen aluksella
• punainen raketti

Hätänumeroon 112 soittaminen

• MAYDAY, radiopuhelimella, toistetaan

• Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

vähintään kolme kertaa

Näin päivystäjä saa tärkeää

• SOS-merkki (valona tai äänenä)

tietoa ilman välikäsiä ja pystyy
paremmin määrittelemään,
millaista apua pitää lähettää.

Ensiapu

• Kerro, mitä on tapahtunut.

Retken-, vaelluksen tai leirinjohtajan yhtenä pä-

• Kerro tarkka osoite ja kunta.
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla

tevyysvaatimuksena ovat näissä turvallisuus-

useampikin sama osoite. On tärkeää

ohjeissa mainitut ensiaputaidot. Tapaturman ja

kertoa myös kunnan nimi, jotta apu

onnettomuuden sattuessa auttajan on säilytet-

saadaan perille oikeaan paikkaan.

tävä malttinsa. Auttamiskyky säilyy, kun ensiaputaidot ovat selkäytimessä. Taidot ruostuvat,

• Vastaa kysymyksiin. Päivystäjä esittää
kysymyksiä, jotta voisi arvioida,

joten niitä on harjoiteltava. Ilman kertauskurssia

millaista ja kuinka kiireellistä apua

ensiapukurssikin vanhenee kolmessa vuodessa.

tarvitaan. Hän hälyttää tarvittaessa

Ensiapuharjoituksia on hyvä sisällyttää esimer-

apua jo kesken puhelun, joten kysely

kiksi kokouksien, retkien ja leirien ohjelmistoon.

ei hidasta avun paikalle tuloa.

Ensiaputaitoja ei opi pelkästään lukemalla – on
myös harjoiteltava. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin (SPR) kurssit ovat hyvä paikka
harjoitteluun. SPR on määritellyt EA I ja EA II
-kurssin alaikärajaksi 13 vuotta. Myös partiopiirit järjestävät ensiapukoulutusta.
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Ensiavun muistilista

Tavallisimmat tapaturmat
ja sairaudet

• Leirillä on aina oltava yksi nimetty

Yleisimpiä partiotoiminnassakin vastaan tu-

henkilö, joka vastaa ensiavusta.

levia vaivoja ovat

• Muiden johtajien tulee olla

• erilaiset haavat

ensiaputaitoisia.

• nyrjähdykset

• Ensiapulaukun sisältö on säännöllisesti
tarkistettava ja uusittava. Sen

• hiertymät ja palovammat

sisältöä on myös osattava käyttää!

• kylmettymiset ja paleltumat
• rasitusvammat

• Vanhentuneet lääkkeet viedään

• murtumat raajoissa

apteekkiin hävitettäväksi.

• vatsasairaudet (ruoka, hygienia, koti-ikävä)

• Ennaltaehkäisyä on myös hyvästä

• Päänsärky (rasitus, savu, auringonpaiste)

hygieniasta huolehtiminen.

• yskä, nuha, kuumeilu (kylmyys,

• Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta

märkyys, makuupussia ei tuuleteta)

kysytään, onko heillä jotain erityistä

• allergiset reaktiot (hyönteisten

huomioon otettavaa, kuten terveydentila,

pistot, siitepöly, ruoka-aineet).

allergiat, erityisruokavalio ja lääkitys.
• Huolehdi siitä, että tapahtuman
osallistujat ovat varustautuneet oikein.
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Ensiapuvarusteet
Muut
• Voideside

Viikon mittaisella, yli 50 osanottajan lippukuntaleirillä tarvitaan Ensiapuoppaan (Duodecim ja SPR, 2007) mukaan seuraavanlaisia

• Sakset

tarvikkeita:

• Pinsetit
• Kuumemittari

Sidetarvikkeet
• Pikasiteitä

• Suojakäsineet
• Ensiapuohjeet

• Haavateippiä

• Hätänumero

• Perhoslaastaria

• Päivystävän terveyskeskuksen yhteystiedot

• Kiinnelaastaria

• Taskulamppu

• Puhdistusainetta ja haavapyyhkeitä

• Kynä ja lehtiö

• Sidetaitoksia
• Suojasiteitä

Vaellukselle otetaan mukaan

• Ensiapuside

seuraavanlaiset ensiaputarvikkeet:
• Ideaalisiteitä

• Joustosiderullia
• Tukiside

• Liimasiteitä

• Kolmioliina

• Joustositeitä

• Punkkipihdit

• Rasvasiteitä

• Lämpöpeite

• Urheiluteippiä

• Kylmäpakkaus

• Hakaneuloja
• Sakset

Lääkkeet
• Kuumelääkkeet

• Lääkkeet
• Kuumelääke

• Särkylääkkeet

• Särkylääke

• Lääkehiili

• Lääkehiili

• Allergialääke

• Allergialääke

• Kortisonivoide

• Kortisonivoide

• Kyypakkaus

• Kyypakkaus
Lue lisää:
www.spr.fi/ensiapu
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Tulen käsittely sisätiloissa

Leiriolosuhteissa on
kämpän palovaroitinta
testattava huomattavasti
useammin kuin kerran
kuukaudessa.

Palovaroitin on pakollinen
Palovaroitin on pakollinen jokaisessa asunnossa ja majoitustilassa. Siitä on määrätty
pelastuslaissa. Vaarallisinta tulipalossa on
myrkyllinen savu. Palovaroittimen toiminta
perustuu tulipalossa muodostuvan savun havaitsemiseen varhain, jolloin pelastautumi-

Kynttilät ja lyhdyt

seen ja alkusammutukseen jää aikaa. Varoitin

Tunnelman luojiksi ja valaistukseen voidaan

tulee asettaa mahdollisimman korkealle, kes-

käyttää kynttilöitä ja lyhtyjä. Niiden käytös-

kelle huoneen kattoa. Jos varoitin on seinässä

sä tulee varmistaa, että ne pysyvät tukevasti

tai kattopalkin takana, se ei välttämättä rea-

paikoillaan ja jolloin pelastautumiseen ja al-

goi savuun ajoissa. Laite tulisi asentaa kaik-

kusammutukseen jää aikaa. Kynttilöitä ei saa

kiin tiloihin tai huoneisiin, joissa nukutaan,

jättää vartioimatta. Lyhdyt tulee täyttää aina

jotta se herättäisi nukkujan. Ihminen ei he-

ulkona.

rää savunhajuun. Varoitinta ei pidä asentaa
keittiöön lieden lähelle tai kylpyhuoneeseen.

Lämmittäminen

Varoittimia tarvitaan yksi jokaista alkavaa 60

Tulen kanssa on aina noudatettava erityis-

neliömetriä kohti sekä joka kerrokseen. Jos

tä varovaisuutta. Jos kämppää ei ole pitkään

varoittimia tarvitaan useita, ne voidaan kyt-

aikaan lämmitetty, hormit ja itse tulisija on

keä sarjaan.

tarkistettava. Halkeilleisiin tulisijoihin ei tul-

Laitteen toimintakunto tulee testata kerran

ta saa sytyttää tulipalovaaran vuoksi. Aloita

kuukaudessa. Varsinkin kylmillään olleeseen

avaamalla pelti ja lämmitä varovasti – äkkiä

mökkiin tai kämppään mentäessä on syytä

alkava kova lämmitys saattaa talvella rikkoa

testata palovaroitin, vaikka paristo olisikin

hormit. Pelti pitää sulkea vasta sitten, kun

tuore. Johtaja voi varata mukaansa uuden

palaminen tulisijassa on kokonaan päättynyt

palovaroittimen ja uusia 9V:n paristoja, jos

(hiilet mustia). Tuhka on säilytettävä raken-

vanha osoittautuu toimimattomaksi. Palova-

nuksen ulkopuolella kannellisessa palamat-

roittimen pariston vaihto on syytä tehdä ker-

tomassa astiassa, joka on riittävän etäällä ra-

ran vuodessa. Se on helpompi muistaa tehdä,

kennuksesta (ei ulkoseinustalle räystään alle).

jos vaihtoaika on aina jonkin tietyn, vuosittain

Pitää huolehtia myös siitä, ettei astiaan tuotu

toistuvan tapahtuman tai päivän yhteydes-

mahdollisesti kuuma tuhka aiheuta syttymis-

sä. Yksi tällainen päivä on hätänumeropäivä

vaaraa ympäristölle. Tuhka kannattaa varas-

11.2. Vaihda palovaroitin kokonaan uuteen 10

toida vasta sitten, kun se on jäähtynyt.

vuoden välein. Vanhan palovaroittimen voi

Avotakan edustalla lattia on suojattava

hävittää nykyisten ohjeistusten mukaan koti-

esimerkiksi pellillä 150 cm:n matkalla takan

talousjätteiden yhteydessä. Leiriolosuhteissa

takaseinästä mitattuna, jotta kipinät eivät

on kämpän palovaroitinta testattava huomat-

pääse sytyttämään tulipaloa. Avotakassa on

tavasti useammin kuin kerran kuukaudessa.

myös syytä huolehtia esimerkiksi tiiliesteellä, etteivät palavat puut pääse vierimään pois
takasta. Suuluukullisen takan edustalla lattia
on suojattava esimerkiksi pellillä 40 cm:n matkalla takan edestä mitattuna. Pellin on oltava
20

Jos tunnet kaasun hajua, toimi näin:

20 senttimetriä leveämpi kuin luukun aukko.
Rakennuksen omistajan tai haltijan on

• Sulje heti pulloventtiili

huolehdittava, että nuohoojan ammattitutkin-

• Älä käytä avotulta

non suorittanut nuohooja nuohoaa tulisijat ja

• Älä käytä sähkökatkaisimia

hormit määrävälein. Samalla nuohooja tarkis-

• Tuuleta huone: avaa ikkunat ja ovet

taa tulisijan ja savuhormin kunnon.

• Tuulettamisen jälkee tarkista letku
ja letkuliitokset ja etsi vuotokohtaa

Nestekaasulaitteet

saippuaveden avulla.

Nestekaasu on väritön ja myrkytön kaasu,
joka on noin kaksi kertaa painavampaa kuin

Kaasupulloa on säilytettävä ja käytettävä

ilma. Se on erittäin herkästi syttyvä polttoai-

aina pystyssä venttiili ylöspäin, jotta neste-

ne, ja se voi muodostaa räjähtävän seoksen

kaasu tulee ulos kaasumaisena. Jos pullo on

ilman kanssa. Turvallisuussyistä nestekaasu

kallellaan, kaasu tulee ulos nestemäisessä

on hajustettu: haju toimii kaasuvuodon va-

muodossa ja aiheuttaa vaaratilanteen. Kaasu-

roitussignaalina. Koska nestekaasu on ilmaa

laitteet kannattaa tarkastaa ja huoltaa vuosit-

raskaampaa, sisällä vuotava kaasu painuu

tain. Vuotavat liitokset ja letkut sekä huono-

lattiatasoon ja syttyy herkästi pienestäkin

kuntoiset laitteet lisäävät onnettomuusriskiä.

kipinästä tai muusta sytytyslähteestä. Nes-

Kaasuvuodon sattuessa on kyseessä aina vaa-

tekaasupullon paras säilytyspaikka on ulko-

ratilanne. Kun lopetat kaasun käytön, muista

na sateelta suojatussa ilmastoidussa tilassa

sulkea pääsulkuventtiili. Sisätiloissa pullo-

(tarvittaessa lukitussa). Kun nestekaasua

venttiili toimii pääsulkuventtiilinä. Painovent-

käytetään sisätiloissa, on huolehdittava ilman-

tiiliä käytettäessä käännä paineensäätimessä

vaihdosta. Jos palamisilmaa ei ole riittävästi,

oleva vipu kiinni-asentoon, kierreventtiiliä

muodostuu myrkyllistä häkää.

käytettäessä kierrä venttiili kiinni. Kaasulaitteiden kunnossapito ja huolto lisäävät laitteiden käyttöikää ja turvallisuutta. Hyvin palava

Tutustu
kaasulaitteen
käyttöohjeisiin ja
tarkista, että laite
on CE-hyväksytty.

nestekaasuliekki on sininen ja liekin keskusta sinivihreä. Jos liekin kärjet ovat keltaiset,
poltin ei saa riittävästi ilmaa. Sytyttämisvaikeudet ja keltainen liekki kertovat polttimen
puhdistustarpeesta.

21

Vuotojen etsintä

Lähde: Turvatekniikan keskus (TUKES),

• Käytä vuotojen etsimisessä

Käytä nestekaasua oikein -opas,

apuna saippuavettä.

AGA, Käyttäjän ABC, www.aga.fi;

• Avaa pulloventtiili, mutta pidä

www.tukes.fi

kaasulaitteen sulkuventtiili suljettuna.

Häkä

• Sivele liitokset saippuavedellä
ja tarkistele kaasuletkua:

Häkä on hengenvaarallinen kaasu. Se on haju-

vuotokohtaan ilmaantuu kuplia.

tonta, mautonta ja väritöntä sekä ilmaa kevy-

• Letkujen kunto tutkitaan taivuttamalla

empää. Häkä on vaarallista jo pieninä määri-

letkua melko jyrkälle mutkalle. Letkun

nä: se estää hapen sitoutumista vereen.

pinnassa ei saa olla halkeamia, vaan

Häkää syntyy, kun palaminen tapahtuu

sen on oltava kimmoisa ja ehjä.

liian vähässä hapessa, esimerkiksi silloin,

• Sulje kaasupullo, kiristä liitokset

kun uunin pellit on suljettu ennen kuin pala-

ja tee vuototestaus uudelleen.

minen on loppunut. Häkämyrkytyksen oireet

• Jos vuoto ei lopu, älä käytä

ovat huimaus, pahoinvointi ja tajuttomuus.

kaasulaitetta, vaan vie se huoltoon.

Häkämyrkytyksen uhri on saatava nopeasti
raittiiseen ilmaan. Palovaroitin ei ole kaasu-

Nestakaasupullojen säilytys

eikä häkävaroitin. Markkinoilla on kuitenkin

• Asuinhuoneistossa ja maanpäällisessä

olemassa erikseen sekä häkävaroittimia että

autotallissa nestekaasua saa säilyttää

palo- ja häkävaroittimien yhdistelmiä.

enintään 25 kg, esimerkiksi kaksi 11 kg:n

Tiesitkö: Kun
normaalioloissa ovesta voi
minuutin aikana kulkea noin
50 ihmistä, hätätilanteessa
luku on alle 25. Säännölliset
paloharjoitukset vähentävät
tehokkaasti paniikkia.

pulloa. Suurin sallittu pullokoko on 11 kg.
• Nestekaasupulloa ei saa säilyttää
ullakolla, kellarissa eikä maanalaisissa
tiloissa. Nestekaasua ei myöskään saa
säilyttää veneiden, matkailuvaunujen
tai vastaavien sisällä samassa
tilassa, jossa yöpyy ihmisiä.
• Varastoi pullo aina pystyasennossa
paikkaan, jossa se ei pääse kuumenemaan
eikä ole alttiina mekaaniselle

Tulipalo kämpässä

vahingoittumiselle. Nestekaasupullot tulee

Leiri- ja retkikämpän alkusammutuskalusto

varastoida lukittuun tilaan tai muuten

on pidettävä kunnossa. Tulipalon varalta on

sellaiseen paikkaan, johon asiattomien

kämpän pelastussuunnitelmaan (malli on liit-

pääsy on kielletty. Nestekaasupullojen

teenä) kirjattu toimintaohjeet. Pelasta ensin

varastointija säilytystilan tulee olla

ihmiset. Hanki paikalle apua hätänumerosta

asianmukaisesti tuulettuva.

112. Apua hälyttäessä on tärkeätä tietää kämpän sijaintikunta ja osoite. Siksi nämä tiedot

• Ei kaasupulloa grillin alle.
Nestekaasupulloa ei saa käyttää eikä

kannattaa olla näkyvällä paikalla kämpän sei-

säilyttää kuuman kaasugrillin alla, sillä

nällä. Kun palokunta saapuu paikalle, kerro

pullon pinnan lämpötila ei saa nousta

tilanne: onko ihmisiä vielä vaarassa, missä on

yli +40 asteen. Kun et käytä pulloa,

räjähdysherkkiä tai kaasuuntuvia aineita ja

sulje pullon kaasuventtiili. Käytä ja

niin edelleen. Noudata sammutusta johtavan

säilytä pulloa aina pystyasennossa.

henkilön ohjeita.
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Tulipalo on helppo sammuttaa aivan al-

Avotulta ei koskaan saa jättää yksin. Saa-

kuvaiheessa. Toimi nopeasti ja harkitusti,

taville on varattava sammutusvettä tai muuta

huomaat kyllä heti, pystytkö tekemään palon

sammutusmateriaalia. Kun tuli on sammutet-

leviämiselle mitään. Tukahduttaminen esi-

tu, on nuotion pohja kasteltava. Kuuma nuo-

merkiksi sammutuspeitteellä on varmin kei-

tionpohja on vaarallinen sytytin, vaikkei siinä

no, mutta esimerkiksi rakenteisiin päässyt tuli

olisikaan enää liekkejä.

on sammutettava jo muilla keinoilla, vaikkapa
käsisammuttimella tai vedellä. Sulje ovet ja

Muista!

ikkunat, se hidastaa palon leviämistä.

Nuotion sytyttämiseen on aina oltava
maanomistajan lupa. Metsäpalovaroituksen

”Pelasta, sammuta,
hälytä, rajoita, opasta.”

aikana ei saa tehdä avotulta.

Metsäpalo
Niin mukava kuin nuotiotuli partioleirillä on-

Tulen käsittely ulkona

kin, on metsäpalovaroituksia noudatettava
aina. Jos metsäpalo syttyy, on nopea toiminta
tärkeää. Jos et ole yksin paikalla, lähetä joku

Nuotio

hälyttämään palokunta ja patista muut esi-

Hyvä nuotiopaikka on suojainen ja sorapoh-

merkiksi tuoreilla oksilla tukahduttamaan tul-

jainen. Kaikki humus ja juuret poistetaan

ta tai ainakin estämään tulen leviämistä.

nuotion pohjalta mieluiten mahdollisimman

Jos tulelle ei mahda mitään, seuraa sen le-

yhtenäisinä paakkuina. Tuli voi levitä kyte-

viämistä ja yritä pysäyttää se heti tilaisuuden

mällä juuria pitkin useita metrejä maan alla.

tullen esimerkiksi hakkuuaukean tai pellon

Yhtenäisillä paakuilla puolestaan voi jälkikä-

reunassa. Tarvittaessa voi kaataa puita tuulen

teen peittää ja naamioida nuotiopaikan. Nuo-

alapuolelta, ettei tuli pääse leviämään.

tiota ei pidä tehdä suoraan kalliolle, sillä tuli
rapauttaa kallion.

Kipinämikon tehtävät
Kun yövytään tulilla tai talviteltassa kamiinan
lämmössä, tarvitaan aina kipinämikko eli tulta vartioiva henkilö. Tulta ei saa jättää yksin.
Kipinämikko toimii teltan tai nuotion
palovartijana. Hän ei saa poistua paikalta.
Kipinämikko valvoo, ettei hehkuva kamiina,
nuotio tai lennähtänyt kipinä sytytä tulipaloa
tai ettei rakotuli romahda nukkujien niskaan.
Turvallisuusvälineitä

ovat

kynnyspuut,

jotka estävät nukkujia vierähtämästä liian lä-
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Turvallista retkija leiriruokaa

helle tulta, kamiinan ripustuspuut sekä sangollinen

sammutusvettä.

Sammutusvettä

tarvitaan myös talvipakkasella.

Ruokamyrkytys

Kipinämikon tärkeä tehtävä on pitää yllä
tasaista, hyvää lämpöä. Se on vaikeampaa

Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan saastuneen

kuin uskoisi. Jäiset tai märätkin puut palavat,

ruuan tai juoman nauttimisesta aiheutunutta

kunhan ne ovat riittävän pieninä pilkkeinä ja

sairautta. Myrkytyksen voi aiheuttaa ruuan

ne asetetaan hehkuvalle hiillokselle.

tai veden mukana elimistöön päässeet mi-

Kipinämikko kuivattelee ja kääntelee kui-

krobit, joita ovat bakteerit, virukset, homeet,

vumaan asetettuja tavaroita sekä pitää huo-

hiivat ja loiset. Yleisimpiä ruokamyrkytyksen

len, etteivät tavarat pääse kärventymään.

syitä ovat ruuan riittämätön kuumennus, liian

Kipinämikko huolehtii yörauhasta.

hidas jäähdytys, säilytys liian lämpimässä ja

Kipinämikko herättää kunnolla seuraa-

puhtauden laiminlyönti.

jansa ja odottelee rauhassa, kunnes tämä on
päässyt makuupussistaan jalkeille asti.
Kipinämikko

seuraa,

vetääkö

Miten voit välttää ruokamyrkytyksen?

kamii-

• Pese kädet usein – aina vessassa käynnin

na. Jos talviteltan kamiina ei tunnu vetävän,

jälkeen ja ennen ruuanvalmistusta ja

kannattaa varmistaa, etteivät ilma-aukot ole

ruokailua. Leirillä on tärkeää huolehtia,

tukossa. Joskus auttaa karstan karistaminen

että myös leiriläiset pesevät kätensä.

savupiippua kolistelemalla.

• Pidä keittiö puhtaana: pese työvälineet
ja leikkuulaudat aina käytön jälkeen

Suosi pukeutumisessa villaa, sillä se syttyy

ja aina ennen ruuanvalmistusta.

huonosti palamaan. Useimmat tekokuidut taas

• Säilytä elintarvikkeet

syttyvät herkästi. Paksu villapaita kuoritakin

oikeassa lämpötilassa.

alla saattaa siis pelastaa henkesi!

• Kuumenna ruoka kunnolla

Jos omat vaatteesi syttyvät palamaan

• Vältä ruuanvalmistusta sairaana.

ja jäähdytä äkkiä.
• Suojaa välittömästi käsillä kasvosi.
• Heittäydy maahan ja tukahduta

Vatsakipu, oksentelu ja ripulointi ovat tyypil-

palo kierimällä.

lisiä ruokamyrkytyksen oireita. Ruokamyrkytystä voi epäillä, jos useat ihmiset saavat

Jos jonkun toisen vaatteet palavat, toimi

samanaikaisesti vatsakipuja ja alkavat oksen-

nopeasti:

nella ja ripuloida. Yleensä ruokamyrkytyksen

• Laita henkilö nopeasti pitkälleen

oireet tulevat ensimmäisen vuorokauden si-

kasvojen suojelemiseksi.

sällä ruoan nauttimisesta, ja lähes kaikki sa-

• Tukahduta tulta huovalla tai vaatteella

maa ruokaa syöneet oireilevat.

kasvoista jalkoihin päin niin, etteivät

Mahataudissa ihminen menettää nestettä

liekit pääse lyömään kasvoihin.

ja suoloja. Siksi nesteytyksestä on pidettävä

• Jäähdytä hehkuvia

huolta tarjoamalla potilaalle pieniä nestemää-

vaatekappaleita vedellä.

riä useasti.
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Hygieniavinkkejä keittiöön
1. Aloita ruuanvalmistus aina
käsienpesusta.
• Pese kädet myös ruoanvalmistuksen
aikana aina:
» Kun siirryt elintarvikkeesta toiseen (esim.
lihan tai leivän käsittelystä kasviksiin tai
raa’an elintarvikkeen valmistamisesta
valmiin ruoan esillepanoon)
» Multaisten juuresten ja raakojen
kasvisten käsittelyn jälkeen
» Ennen kuumentamatta syötävien
elintarvikkeiden käsittelyä (salaatit,
tuorepalat, hedelmät).
• Suunnittele ruokalista siten, että käytät
pilaantumisherkimmät elintarvikkeet aina
ensimmäisenä. Esimerkiksi jauheliha
säilyy kypsennettynä paremmin.

• Desinﬁoiva käsihuuhde ja kertakäyttöiset
suojakäsineet ovat myös leirioloissa käteviä.
2. Käytä ruoanvalmistukseen vain
puhdasta vettä.

5. Kypsennä ruoka kuplivan kiehuvaksi.
• Haalea ruoka on otollinen kasvualusta
ruokamyrkytyksiä aiheuttaville
bakteereille. Kun lämpötila nousee yli
+60 asteen, alkavat mikrobit tuhoutua.
Jos ruokaa pitää säilyttää kuumana
ennen tarjoilua, sen tulee olla riittävän
lämmintä (vähintään +60 astetta).

3. Käytä valmistukseen vain puhtaita
välineitä ja astioita.
• Kun siirryt lihasta tai kalasta kasviksiin
tai päinvastoin, puhdista työvälineet
kuumalla vedellä ja pesuaineella
tai vaihda ne leikkuulaudalla.

• Nauti ruoka kuumana, heti valmistamisen
jälkeen ja valmista vain tarvetta vastaava
määrä. Jäännösruokien uudelleen
tarjoaminen ei ole suotavaa.

4. Säilytä siististi.
• Harkitse huolellisesti helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden, kuten jauhelihan tai
tuoreen kalan ottamista mukaan retkelle
tai leirille. Niiden kylmäketjusta pitää
pystyä huolehtimaan katkeamattomasti.

6. Tiskiveden määrästä ja kuumuudesta
ei pidä tinkiä.
• Jokaisella ruokailijalla on oltava
mahdollisuus tiskata astiansa puhtaalla
ja kuumalla vedellä. Esipesu pitää
pesuveden pitempään puhtaana, ja
huuhtelu mahdollisimman kuumalla
vedellä varmistaa astioiden puhtauden.

• Kylmäsäilytystilojen, esimerkiksi
maakuopan, lämpötilan pitää
olla alle +8 astetta, kalan tai lihan
säilytyksessä lämpötilan on oltava 0 –
+3. Mitä kylmemmässä elintarvikkeita
säilytetään, sitä turvallisempina ja
laadukkaampina ne säilyvät.
• Suojaa säilytettävät elintarvikkeet aina
muovipussilla, tuorekelmulla tai muulla
tavoin niin, ettei niihin pääse pölyä tai
kärpäsiä. Älä pidä ruokia auringonvalossa.
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Hygieniapassi

Salmonella

Lippukunnan partiotapahtumissa ei tarvita

Ruoanlaittajalle tehtävä salmonellatutkimus on

hygieniaosaamistodistusta (hygieniapassia),

yleensä aiheellinen, jos hänellä tai hänen per-

sillä hygieniaosaamista vaaditaan varsinai-

heellään on ollut ripulioireita viimeisen kuu-

sesti vain elintarvikkeita ammattimaisesti kä-

kauden aikana. Tutkimukseen voi olla aihetta

sitteleviltä ihmisiltä. Osaamisen osoittamisen

myös, jos hän on ollut viimeisen kolmen kuu-

velvoite ei koske satunnaisia tapahtumia.

kauden aikana Pohjoismaiden ulkopuolella.

Tilapäisellä myynnillä, johon voi liittyä val-

Tartuntatautilaissa ei vaadita salmonel-

mistusta ja tarjoilua, tarkoitetaan harvemmin

latutkimusta alle kuukauden pituisissa työ-

kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa myyn-

suhteissa. Kunnan terveystarkastaja voi silti

tiä, joka ei yhtäjaksoisesti kestä kauempaa

velvoittaa partioleirin muonittajia salmonel-

kuin kaksi vuorokautta.

latutkimukseen. Leirin muonitusta suunnitel-

Jos joku haluaa myydä tai valmistaa muu-

lessa kannattaa olla yhteydessä paikalliseen

ten tarjoiltavaksi ruokaa torilla tai muussa ul-

terveystarkastajaan.

kotilassa, hänen pitää ilmoittaa asiasta ennen
toiminnan aloittamista sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella myyn-

Ruoka-aineallergiat ja
erityisruokavaliot

ti- tai tarjoilupaikka sijaitsee. Tässä ilmoi-

Ruokayliherkkyyttä tai erityisruokavalioita ei

tuksessa on kerrottava hakijan yhteystiedot,

saa vähätellä, koska osa väärän ruoan syömi-

tilapäismyynnin aika ja paikka, toiminnan

sen oireista voi olla vaarallisia tai jopa henkeä

laatu, tuotevalikoima sekä selvitys säilytys-

uhkaavia. Elintarvikkeiden tuoteselosteet kan-

olosuhteista, myyntikalusteista ja talousve-

nattaa lukea huolellisesti. Esimerkiksi keliaa-

densaannista.

kikolle pienikin määrä gluteiinia on haitallista

Ilmoittaminen tulee tehdä hyvissä ajoin,

ja pähkinä-allergiselle manteli voi aiheuttaa

jotta neuvotteluille ja tarvittaville tarkastuk-

hengenvaarallisen sairaskohtauksen. Hyvin

sille jää riittävästi aikaa. Ilmoittaminen tulisi

allergisten henkilöiden tulee pitää omaa ad-

tehdä viimeistään 14 vuorokautta ennen tila-

renaliiniruiskua mukanaan allergisten hätäti-

päismyynnin aloittamista. Viranomainen ei

lanteiden varalta.

tee asiasta erillistä päätöstä eikä peri maksua.
Makkaran myynnistäkin pitää ilmoittaa

Lisätietoa: www.allergia.fi

kunnan terveystarkastajalle.

Lisätietoa hygienia-asioista
kunnan terveystarkastajilta ja
Elintarviketurvallisuusvirastosta www.evira.fi
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Toiminta vesillä
Uinti
Vesi on mukava, mutta myös vaarallinen elementti. Uiminen ja uimataito ovat suhteellinen käsite: uimahallissa on helppo uida 500
metriä, mutta kylmässä vedessä pienessäkin
aallokossa matkassa on jo urakkaa.
Ota uimisessa huomioon seuraavat
turvatoimet:
• Uimapaikka on aina tutkittava, ennen

Veneily ja melonta

kuin uimarit päästetään veteen. Tuttukin

Vesillä tapahtuvaa partiotoimintaa varten

ranta on tarkistettava talven jäljiltä.

on omat turvallisuusmääräyksensä Turvalli-

• Uida saa vain uimapaikalla.

suusmääräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan

• Älä koskaan sukella veteen, jos

vesillä. Vesillä liikkuttaessa, kuten suojaisen

et ole ensin tutkinut pohjaa.

vesistön ylityksessä tai ihmisten kuljetukses-

• Uinnin on tapahduttava aina valvotusti.

sa mantereelta saareen ja takaisin, pitää aina

Uimaan saa mennä vain valvojan

varmistaa turvallisuus.

ollessa paikalla ja hänen luvallaan.

Käytettävän aluksen tulee olla merikelpoi-

Uimavalvojiksi valitaan pelastustaitoiset

seksi todettu. Päälliköllä tulee olla tietoa me-

johtajat. Valvojien määrä pitää

renkulusta ja kokemusta vesillä liikkumisesta.

suhteuttaa uimareiden määrään.

• Kun liikutaan vesillä, on kaikille oltava

• Uimarit jaetaan uimapareihin,

pelastus- tai kelluntaliivi. Liivien käytön

jotka pitävät huolta, että kaverikin

laiminlyönti on välinpitämättömyyttä.

tulee rannalle. Tämä on hyvä tapa

• Huolehdi, että käytössä olevat

kontrolloida suuren joukon uimista.

veneet ovat toimintakuntoisia.

• Koskaan ei pidä mennä uimaan yksin.

• Raja tai merkitse etukäteen se vesialue,

• Hyvä tapa on pitää leirin uima-

jolla veneillä, jollilla, kanooteilla

ajat päivittäin samoina.

ja polkuveneillä saa liikkua.

• Uimapaikalla tarvitaan pelastusvene
ja pelastusvälineitä.
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Heikot jäät

• Veneitä käytettäessä on rannalle
jäätävä aina yksi vene mahdolliseen

Jääpeite ei koskaan synny hetkessä, vaan

pelastustehtävään.

vähitellen. Jään paksuus saattaa vaihdella

• Vesillä liikkumista on aina valvottava.

suuresti järven eri osissa. Varsinkin kevätjää

• Melottaessa pidetään yllä kelluntaliivejä.

on arvaamaton ja petollinen. Jään muodostu-

• Kypärä kuuluu koskenlaskijan varusteisiin.

minen ja sen paksuus ovat aina riippuvaisia

• Koskenlaskuun ja merimelontaan

veden kylmenemisestä, johon vaikuttaa ve-

on parasta perehtyä kokeneiden

simassa. Pieni, matala, seisovavetinen järvi

melojien opastuksella.

jäätyy paljon nopeammin kuin suuri tai syvä

• Koskenlaskussa kosket on tarkastettava

järvi tai virtaamapaikka.

etukäteen maalta käsin.

Erityisiä vaaranpaikkoja ovat sulina pysyvät jokien suut, siltojen alustat, virtapaikat,

Muista!
Pidä aina pelastusliivit päällä
pienveneessä. Katso, että
liivit ovat kunnolla kiinni
myös haaroista. Kelluntaliivit
pitävät kyllä pinnalla,
mutta vain pelastusliivit
kääntävät tajuttoman oikeaan
asentoon. Testatkaa liivien
kelluttavuus vuosittain.

vedenalaisten karien ympäristö, järvessä olevien lähteiden kohdat ja viemärien suut. Talvisissa olosuhteissa on syytä ottaa ennakkoon
selvää jään vahvuudesta sekä mahdollisista
virtapaikoista tai muista heikon jään alueista.
Jäälle kannattaa merkitä pelija leikkialue,
jonka jäänpaksuus on varmistettu. Jos et ole
varma jään kantavuudesta, valitse kiertotie tai
vaihda ohjelmaa.
Jos joudutaan menemään varmistamattomalle jäälle, kulkijoiden välillä pidetään varmuusetäisyydet, ryhmällä on mukana heittoliinoja, jonon ensimmäisellä on jäänkeston

Hengenpelastus

tarkkailuun soveltuva piikillä varustettu keppi

Hengenpelastus ja siihen liittyvä painelupu-

ja jokaisella on jäänaskalit kaulassa.

halluselvytys ovat asioita, jotka liian usein

Kun hiihdetään ja kannetaan rinkkaa, on

opetellaan vain teoriassa. Taitoja on harjoitel-

muistettava avata siteet ja lantiovyö ennen

tava. Tositilanne ei ole enää harjoittelutilanne.

jäälle menoa. Tavarat on hyvä kuljettaa ahkioissa, ainakin ryhmän kärjessä kulkevan.

Melojan turvallisuussäännöt
• Älä melo yksin.
• Käytä aina melonta- tai kelluntaliivejä.
• Varustaudu pahimman varalta.
• Älä aliarvioi luonnon voimia.
• Ilmoita matkareittisi kotiväellesi
ja ilmoita muutoksista.
• Pakkaa matkapuhelin vesitiiviisti.
Lisätietoja Melontaturvallisuuden
neuvottelukunnan Melonnan turvallisuusohjeesta, www.kanoottiliitto.fi
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Organisaatio kohtaa kriisin

Ilmoita:

Vaikka partiotoiminnassa pyritään kaikin
tavoin välttämään kriisejä, niihin tulee kuitenkin varautua niin lippukunnassa, piirissä

Mitä:

kuin keskusjärjestössäkin. Jokaisella orga-

”Liikenneonnettomuus...”

nisaatiolla tulee olla kriisin varalle suunnitelma, josta ilmenee kuka toimii ja miten,

Missä:

esimerkiksi

”Hangossa...”

onnettomuuden

tapahduttua.

Arkisessa partiotoiminnassa kriisin voi synnyttää esimerkiksi tulipalo (teltan tai kämpän

Milloin:

palaminen), paha eksyminen, sairauskoh-

”Tänään noin kello 20.30...”

taus, hukkuminen, vakava paleltuminen, liikenneonnettomuus tai veneilyturma. Kun on

Kuka/ketkä:

ensin huolehdittu tarvittavasta ensiavusta,

”Kyydissä olleet partiolaiset...”

muista pelastustöitä ja avun saamisesta pai-

Miksi:

kalle, tulee aloittaa kriisiviestintä.
Jos tilanne ei ole laajuudeltaan vakava,

”Auto suistui ojaan...”

selvitään vähemmällä tiedottamisella. Näitä
vähemmän vakavia tilanteita ovat esimerkiksi

Seuraukset:

se, että leiriläiseltä murtuu nilkka kesken hiih-

”Kaksi

tolenkin, tai se, että sudenpentu saa pienen

hengenvaarallisesti...”

vaeltajaa

loukkaantui

palovamman kesäleirillä. Tällöin riittää, kun
asiasta ilmoitetaan lippukunnanjohtajalle ja

Toimenpiteet:

luonnollisesti myös partiolaisen kotiin.

”Toimitettiin

ambulanssilla

Länsi-Uudenmaan

Kriisitiedottaminen

sairaalaan

Tammisaareen...”

1. Ilmoita tapahtumasta heti uhrin kotiin.
2. Kerro tapahtumasta välittömästi

Lisätiedot:

lippukuntasi johtajalle.

”Lisätietoja antaa NN numerosta...”

Lippukunnanjohtajan velvollisuutena
on tiedottaa heti piiriin, joka tiedottaa
keskusjärjestöön.
3. Piiri auttaa lippukuntaasi tiedottamisessa.
Piirissä on toimintasuunnitelma ja

Älä kerro kaikkea kaikille

vastuunjako sovittuna kriisitiedottamisen

Tiedotusvälineille tai muille ulkopuolisille ei

varalle. Mitä ripeämmin toimit ja

saa kertoa henkilöiden nimiä tai muita henki-

tiedotat, sitä vähemmän tapahtunut

lökohtaisia, esimerkiksi terveydentilaan, liit-

todennäköisesti kiinnostaa julkisuutta.

tyviä tietoja.
Poliisitutkintaan liittyviä tietoja ei saa välittää ulkopuolisille – niitä antavat vain viranomaiset.
Julkisesti ei saa myöskään esittää arvioita
tai olettamuksia kriisin syistä.
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Tapahtumien jälkipuinti

Lapsi tarvitsee tukea

Jos jotain vakavaa on sattunut, koskettaa se

Lapsen ikä vaikuttaa reagointiin ja tapah-

usein tavalla tai toisella hyvin monia ihmisiä.

tuman käsittelyyn. Lapset ovat riippuvaisia

Tällöin on tärkeää muistaa jälkipuinnin osuus

aikuisten kyvystä olla läsnä ja tukena sekä

tapahtuman käsittelyssä. Jos tapahtuma on

auttaa tiedon käsittelyssä. Lapsi ei välttämät-

ollut laajuudeltaan todella vakava, kaivataan

tä osaa aikuisen tavoin pukea tuntemuksiaan

jälkipuintiin ammattilaisten apua. Helpoiten

sanoiksi. Esimerkiksi lapsen voimakas tarrau-

apua saa tällöin omasta terveyskeskuksesta.

tuminen vanhempiinsa voi olla lapsen tapa

On tärkeää purkaa tapahtunut kaikkien osal-

osoittaa pelkoa siitä, että vanhemmille voi ta-

listen kesken.

pahtua jotain ikävää.
• Puhu lapsen kanssa tapahtuneesta.

Mitä on jälkipuinti?

Olennaista on, että lapsi ymmärtää

Jälkipuinti eli debriefing-apu on tarkoitettu

tapahtuman olevan totta ja että hänellä

äkillisen, epätavallisen tai odottamattoman

on käsitys tapahtuneesta, sen syistä

tapahtuman osallisille. Kyseessä voi olla on-

ja seurauksista. Näin kauhukuville

nettomuus, väkivallan kohteeksi joutuminen,

jää mahdollisimman vähän tilaa, mikä

läheisen äkillinen kuolema tai loukkaantumi-

vuorostaan vähentää mahdollisia

nen. Joskus apua tarvitaan, vaikka henkilö

pelkoja ja syyllisyydentunteita.

olisi vain joutunut traumaattisen tilanteen sil-

Kaikkia ikäviä yksityiskohtia ei
kuitenkaan tarvitse kertoa.

minnäkijäksi. Tarkoituksena on ehkäistä onnettomuuksien tai uhkaavien tilanteiden aihe-

• Kuuntele keskeyttämättä, mitä lapsi sinulle

uttamia jälkireaktioita. Terveyskeskus auttaa

kertoo ajatuksistaan ja tunteistaan. Korjaa

tehtävään koulutettujen saamisessa apuun.

vasta sen jälkeen lapsen mahdolliset
väärinkäsitykset tapahtuneesta.
• Kohtaa kaikki lapsen kysymykset, vaikka

Lisätietoja saat piiritoimistosta.

kaikkiin ei löytyisikään vastausta.
• Rohkaise lasta ilmaisemaan tunteitaan
esimerkiksi leikkimällä tai piirtämällä.
• Älä peitä liikaa omia tunteitasi.
Anna lapselle aikaa ymmärtää.
Tue lapsen turvallisuuden tunnetta
ylläpitämällä arkirutiineja.
• Jos kriisi on kohdannut perhettä,
vanhemmat eivät ehkä jaksa koko aikaa
olla riittävästi lapsen tukena. Silloin lasta
auttaa parhaiten, kun sopii jonkun lapselle
turvallisen ja tutun aikuisen kanssa,
että hän on läsnä ja tukena lapselle.
Lähde: Ensiapuopas, www.spr.fi
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Kansainvälinen
toiminta, matkailu

Extreme-retkeily

Kansainvälisistä matkoista tulee ilmoittaa

ly, sukellus ja koskenlasku – ovat suosittuja.

etukäteen SP:n keskustoimiston infoon. Yh-

Seikkailulajien erikoisriskit on tiedostettava

teystiedot löytyvät keskusjärjestön internetsi-

ja noudatettava lajien omia turvallisuusmäärä-

vuilta. Partiovakuutus on voimassa ulkomail-

yksiä. Osallistujien turvallisuuteen on

la vain, jos matkasta on ilmoitettu etukäteen.

kiinnitettävä erityisesti huomiota. Mitään

Ilmoitus tehdään lomakkeella, joka löytyy

seikkailulajia ei tule aloittaa ilman asiantun-

keskusjärjestön internetsivuilta. Kansainväli-

tijan ohjausta. Tämä pitää ottaa huomioon

sissä leiri-ilmoituksissa saatetaan pyytää vah-

myös partiotaitokilpailuja suunniteltaessa.

vistusta, että ryhmän jäsenet todella kuuluvat

Seikkailulajeja saa ohjata ja opettaa vain sel-

Suomen Partiolaisiin. Kyseisen vahvistuksen

lainen, jolla on lajiliiton kouluttajan vaatimus-

sekä matkanjohtajan kansainvälisen jäsen-

ten tasoinen pätevyys ja jos turva-asiat

kortin ja vakuutuskortin voi tilata keskustoi-

ovat kunnossa.

Seikkailuaktiviteetit – kiipeily, maastopyöräi-

mistosta.
Kv-partiomatkoille lähdettäessä myös va-

Seikkailulajien erikoisriskit
on tiedostettava ja
noudatettava lajien omia
turvallisuusmääräyksiä.

kuutusasiat kannattaa aina tarkistaa (oman
vakuutuksen

ja

partiovakuutuksen

katta-

vuus). Jos matkalla sattuu vahinkoja tai tavaroita katoaa, pitää osata toimia välittömästi.
Vakavimmissa tapauksissa tulee ottaa aina

Lisätietoja saa lajiliitoista.

yhteys paikallisiin viranomaisiin. Perusasiat

Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sivustossa on

on aina kirjattava ylös Suomessa tapahtuvaa

lajiliittojen yhteystiedot: www.slu.fi

jatkoselvittelyä ja korvaushakemusta varten.

Kiipeilyliitto: www.climbing.fi

Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi mahdollisten

Sukeltajaliitto: www.sukeltaja.fi

suomalaisten silminnäkijöiden tai todistajien
nimet, osoitteet ja puhelinnumerot sekä päivämäärä ja paikka. Ulkomaanmatkoille lähtiessäsi lue Partiomatkailijan opas ja Matkailijan
terveysopas.
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Suomen Partiolaisten
ohje lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseen

• SP-FS:lla on olemassa
toimintaohjeet lasten ja nuorten
kaltoinkohtelun estämiseksi ja
lapseen tai nuoreen kohdistuneen

Partiossa pääperiaatteena on edistää las-

kaltoinkohteluepäilyn hoitamiseksi.

ten ja nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Hyvinvoinnin näkökulmasta ensiarvoisen
tärkeää on pyrkiä kaikessa partiotoiminnassa

Hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä

laadukkaaseen toimintaan, joka jo itsessään

partiotoiminnassa ovat muun muassa:

ehkäisee ikävien tilanteiden syntymistä. Kai-

• Parijohtajuus – Kannustetaan kaikessa
toiminnassa parijohtajuuteen toiminnan

kesta huolimatta myös partiossa voi tapahtua

laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

ja tulla ilmi ikäviä asioita. Tähän tarpeeseen

• Kiusaamisen ehkäisemisen

Suomen Partiolaiset ovat laatineet Turvallisesti yhdessä –ohjeen ja verkkokurssin, joihin

ohjelma – Luodaan partiotoimintaan

kannattaa tutustua ihan omina kokonaisuuk-

soveltuva ohjelma kiusaamisen

sinaan. Tähän turvallisuusohjeeseen on laa-

ehkäisyyn (valmistuu 2015–2016)

dittu yhteenveto Turvallisesti yhdessä –ohjeen

• Turvallisesti yhdessä –verkkokurssi
– Velvoittava koulutus kaikille

keskeisistä asioista.

yli 15-vuotiaille ryhmänvetäjille
ja yli 18-vuotiaille jäsenille.

Tavoitteena Turvallisesti yhdessä

• Toimintaohjeet lastensuojelua

-ohjeessa on, että:

vaativissa tilanteissa toimimiseen

• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin

• Toimintaohjeet vapaaehtoisen

edistäminen toteutuu kaikessa SP-

rikostaustan selvittämiseen

FS:n toiminnassa eli lippukunnissa,
piirijärjestöissä, keskusjärjestössä,
mukaan luettuna sekä vapaaehtoiset
toimijat että työntekijät,
• SP-FS:n toimijoilla on riittävästi tietoa
lasten suojelemiseksi ja turvallisuuden
edistämiseksi toiminnassa,
• SP-FS:n toimijat huomioivat Turvallisesti
yhdessä -ohjeistuksen kaikissa
tilanteissa ja kohtelevat kaikkia
lapsia ja nuoria kunnioittaen sekä
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Näin toimit lasten
ja nuorten suojelua
vaativissa tilanteissa

Älä jää yksin!
• Kenenkään ei tarvitse osata hoitaa
lastensuojeluasioita itse, vaan

Partiossa voi olla esimerkiksi

ammattilaiset ja piiritoimisto ovat

seuraavanlaisia puuttumista vaativia

kaikkien partiolaisten tukena.

tilanteita:
Kysy ja kuuntele

• Lasta ei tulla hakemaan

• Jos partiossa herää lastensuojeluun

kokouksesta tai leiriltä.

liittyvä huoli jostakusta lapsesta tai

• Vanhempi hakee lastaan kokouksesta

nuoresta, asiaan puututaan välittömästi.

tai retkeltä selvästi päihtyneenä.

• Ikävä tilanne voi tulla yllättäen, tai

• Lapsessa tai nuoressa on

huoli on saattanut syntyä vähitellen.

havaittavissa pahoinpitelyn jälkiä.

• Asiasta tulee keskustella

• Lapsi tai nuori kertoo itse laiminlyönneistä

asianosaisen lapsen kanssa.

ja/tai hyväksikäytöstä.

• Keskustelussa on hyvä olla mukana oma

• Lapsi tai nuori kertoo omasta
päihteidenkäytöstään, tai johtajalla

johtajapari tai lippukunnan toinen johtaja,

herää huoli sen vakavuudesta.

koska näin tilanne pysyy helpommin

• Lapsen tai nuoren käytös huolestuttaa.

hallinnassa, tunnekuormaa pystyy

• Lapsi kertoo, että ei halua tai

jakamaan ja asiaa pystyy käymään läpi
jälkikäteen toisen johtajan kanssa.

uskalla mennä kotiin.

• Asian selvittämistä ja kysymysten

• Muusta syystä herää huoli huoltajan

esittämistä lapselle ei kannata arkailla.

päihde- tai mielenterveysongelmasta,

• Lapsen kanssa on tärkeää käyttää

joka vaarantaa lapsen hyvinvointia.

täsmällisiä ilmaisuja ja suoria kysymyksiä,

• Joku lapsi aiheuttaa merkittävää

joita ei voi käsittää väärin. Esimerkiksi

vaaraa toisille lapsille partiossa.

väkivallasta on hyvä puhua suoraan.
• Jos lasta pelottaa kertoa, häntä ei saa

Toimintaohjeet

pakottaa, mutta pitää yrittää silti rohkaista.

Ennakointi:

• Kannattaa välttää johdattelevia

• Jokaisessa lippukunnassa on nimettynä
turva-aikuinen, joka osaa tukea

kysymyksiä, esimerkiksi ”Onko isä/

lippukunnan jäseniä lastensuojeluasioissa.

äiti lyönyt sinua?”. Hyvä kysymys on

• Turva-aikuinen huolehtii siitä, että kaikki

esimerkiksi ”Mitä sinulle on sattunut?”.

lippukunnan johtajat ovat suorittaneet

• Lapselle tai nuorelle ei pidä luvata asioita
perusteettomasti, esimerkiksi: ”Hyvä, kun

Turvallisesti yhdessä -verkkokurssin.

kerroit. Näin ei tapahdu enää ikinä.”

• Lippukunnassa on sovittuna

• Keskustelusta on hyvä tehdä

toimintaohjeet lastensuojelun
näkökulmasta huolta herättävien

muistiinpanot, jotta asiaan voi palata

asioiden hoitamiseen.

tarvittaessa myöhemmin eikä johtajan
tarvitse yrittää pärjätä muistin varassa.

• Jokainen johtaja tallentaa puhelimeensa
sosiaalipäivystyksen numeron
mahdollista eteen tulevaa yllättävää
lastensuojeluasiaa varten.
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Vapaaehtoisen rikostaustan
selvittäminen

Ole yhteydessä huoltajiin
• Asiasta ollaan heti yhteydessä lasten
huoltajiin, ellei ole syytä epäillä, että

Eduskunnan säätämä ja 1.5.2014 voimaan tul-

tämä aiheuttaisi lapselle vaaraa.

lut laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (myöh. rikos-

Tee tarvittaessa lastensuojeluilmoitus

taustalaki) on tärkeä osa harrastustoiminnan

• Lastensuojeluilmoitus on huolenilmaus,

laadun ja lasten kasvuympäristön paranta-

jonka perusteella sosiaaliviranomaiset

mista. Vaikka laki ei ole velvoittava – sen so-

aloittavat selvittelyn siitä, onko

veltaminen on lippukunnan harkintavallassa

lastensuojelun avulle tarvetta.

– partiossa lakia ryhdytään soveltamaan Tur-

• Jos asia on kiireinen, ilmoitus on

vallisesti yhdessä –ohjeistuksen mukaisesti.

tehtävä välittömästi oman kunnan

Tähän turvallisuusohjeeseen on koottu vain

sosiaalipäivystykseen tai numeroon

pääpiirteissään aiheeseen liittyvä ohjeistus.

112. Jos asia voi odottaa seuraavaan

Tarkempi kuvaus ja tukimateriaali löytyvät

päivään, niin ilmoituksen tekee

Turvallisesti yhdessä –ohjeesta sekä

lippukunnan turva-aikuinen,

verkkokoulutuksesta.

lippukunnanjohtaja tai piirin työntekijä.
• Ilmoitus kannattaa tehdä puhelimitse.

Ennaltaehkäisevät
toimenpiteet ensisijaisia

• Partiolaisella on mahdollisuus tehdä
lastensuojeluilmoitus nimettömänä.

Rikostaustalain mukaan rikostaustan selvit-

• Lastensuojeluilmoitusta tehdessä

täminen on ehkäisevä keino, joka vaikuttaa

tulee kertoa lapsen koko nimi

vain jo tuomion saaneiden, lippukunnalle

ja mahdollisuuksien mukaan

uusien henkilöiden pestaamiseen. Kasvuym-

syntymäaika ja osoite.

päristön turvallisuutta voidaan parantaa tätä

• Ilmoituksen vastaanottaja osaa

tehokkaammin muuttamalla toimintatapoja

kysyä tarvittavat tiedot.

sellaisiksi, että sekä aikuisten ja lasten tai

• Ilmoituksen teon jälkeen ole yhteydessä

nuorten että lasten ja nuorten keskinäisessä

piiritoimistoon ja kerro pääpiirteissään,

toiminnassa mahdollisuus vahingolliseen toi-

mistä tilanteessa on ollut kyse.

mintaan vähenee.
Kaikille, jotka aloittavat ryhmän vetämisen
yksin, tehdään rikostaustan selvitys (pois lukien ne samoajat, jotka vetävät toimintaryhmää yksin osana omaa samoajaohjelmaansa).
Jos tehtäviin haetaan aikuisia ilmoitusten
avulla, on jo ilmoituksessa mainittava, että
yksin tehtävään ryhtyvältä tullaan vaatimaan
rikosrekisteriotteen esittämistä.
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Rekisteriote ja sen käsittely

va-aikuiset), joilla on salassapitovelvollisuus

Lippukunta pyytää vapaaehtoiseksi työnteki-

rikosrekisteriotteen sisällöstä. Päätöstä pes-

jäksi hakevan rikostaustan selvityksen, kun

taamisesta otteen sisältämien tietojen perus-

kaikki kohdat 1–4 täyttyvät:

teella ei tehdä lippukunnan hallituksessa.
Huomaa! Jo tieto siitä, onko rikosrekisteriot-

1. Lippukunta on hallituksen päätöksellä hy-

teessa merkintöjä vai onko se ns. puhdas, on

väksynyt keskusjärjestön tekemän

pidettävä omana tietona.

Turvallisesti yhdessä –ohjeistuksen osaksi

Tärkeää on myös muistaa, että lippukunta

omaa toiminnan ohjeistustaan.

ei saa lisätä vapaaehtoisen henkilötietoihin
muita merkintöjä kuin tiedon siitä, että rikos-

2. Henkilö ryhtyy ryhmän ainoaksi johtajaksi

rekisteriote on tarkistettu, sekä otteen päi-

(pl. samoajaohjelmaan kuuluva

väyksen.

ryhmän johtaminen).

Vapaaehtoisen henkilötietoihin ei saa koskaan tehdä merkintää siitä, onko otteeseen

3. Tehtävään kuuluu säännöllistä ryhmän joh-

merkitty rikostietoja vai ei.

tamista. Ryhmässä on alaikäisiä (alle 18-vuo-

Lippukunnan on luovutettava ote vapaa-

tiaita) osallistujia eli kyseessä on esimerkiksi

ehtoiselle heti, kun se on tarkistettu. Rikosre-

sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja- tai samo-

kisteriotteen saamisen jälkeen turva-aikuinen

ajaryhmä tai näiden ryhmien alaikäisistä joh-

tekee lopullisen päätöksen tehtävään pestaa-

tajista koostuva ryhmä, mukaan lukien luotsit

misesta. Keskusjärjestö suosittelee harkitse-

ja ikäkausivastaavat.

maan huolellisesti henkilön pestaamista silloin, kun rikosrekisteriotteessa on merkintöjä;

4. Tehtävässä toimitaan pysyväisluontoisesti

otteeseen kirjataan vain vakavia ja törkeitä

ja pääsääntöisesti yksin. Pesti kestää

seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikok-

vähintään yhden toimintavuoden.

sia.

Selvitys tehdään pyytämällä vapaaehtoiselta

johonkin (oman tai muun piirin) piiritoimis-

kirjallinen

Tarvittaessa lippukunta voi olla yhteydessä
hakulomakkeeseen.

toon tai keskustoimistoon ja kysyä neuvoa.

Hakulomake toimitetaan piirijärjestön toimis-

suostumus

Jos henkilö ei suostu rikostaustan selvittämi-

toon nimetylle henkilölle. Piirijärjestö tarkis-

seen, häntä ei saa pestata yksin ryhmänjohta-

taa pyynnön oikeellisuuden ja toimittaa pyyn-

mistehtäviin.

nöt keskitetysti Oikeusrekisterikeskukselle.

Lippukunnan tulee varautua erityisesti

Oikeusrekisterikeskus toimittaa rikosrekis-

toimintakausien alussa siihen, että rikosre-

teriotteen suoraan lippukunnalle.

kisteriotteen hakeminen kestää jonkin aikaa

Otteen tilaaminen maksaa 15 € (vuonna

ja hidastaa pestaamista. Harkinnan mukaan

2015), ja sen maksaa lippukunta.
Rikosrekisteriotteeseen

merkitään

pestattava ihminen voi kuitenkin aloittaa pespää-

tissä, vaikka rekisteriotteen hakeminen olisi

asiassa seksuaali-, huumausaine- ja törkeät

vielä kesken.

väkivaltarikosten tuomiot. Rikosrekisteriote
sisältää aina luonteeltaan arkaluontoisia henkilötietoja, ja sitä käsittelevät vain lippukunnan hallituksen valtuuttamat henkilöt (tur-
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4. Partiovakuutus
Ajankohtaisin tieto partiovakuutuksesta: partio.fi/vakuutus
Tarkistettu 03/2017

Yleistä
Partiovakuutuksesta

Mitä tulee huomioida
Partiovakuutuksessa?
• Partiotoiminnassa noudatetaan

Suomen Partiolaisilla on LähiTapiolassa
• tapaturmavakuutus

Suomen Partiolaisten voimassa

• matkustaja-, matkatavara- ja

olevia turvallisuusohjeita.
• Partiovakuutus on aina tapaturma-

matkavastuuvakuutus

ja matkavakuutuksen osalta

• toiminnan vastuuvakuutus

toissijainen. Vahingon sattuessa

Ketkä ovat vakuutettuina
Partiovakuutuksessa?

korvausta haetaan ensisijaisesti

Partiovakuutus on voimassa jäsenmaksun

henkilökohtaisesta vakuutuksesta.

vakuutetun omasta, mahdollisesta
• Korvausta haettaessa keskusjärjestö

maksaneilla partiolaisilla.

vahvistaa, että vahinko on sattunut
Lippukunnan uudet jäsenet ovat vakuutettuina

partiotoiminnassa. Partiotoiminnalla

Partiovakuutuksessa heti, kun lippukunta on

tarkoitetaan toimintasuunnitelman

ilmoittanut heidät uusiksi jäseniksi Kuksa-

mukaista toimintaa tai toimintaa,

rekisteriin tai kun lippukunnan ilmoitus

joka on lippukunnan, piirin tai

uusista jäsenistä on saapunut

keskusjärjestön johdon tiedossa

keskusjärjestön toimistoon.

Tapaturmavakuutus

Uusien jäsenten vakuutus on voimassa
ilmoituksen saapumisesta jäsenmaksun
eräpäivään saakka ja katkeaa, jos laskua ei

Mikä on tapaturma?

ole maksettu eräpäivään mennessä.

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapaturmaa,
joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiin vamman hänen sitä tahtomatta.

Jäsen on vakuutettu, kun jäsenmaksu
on voimassa.

Vakuutetut ja vakuutuksen
voimassaolo:
Vakuutettuina ovat jäsenmaksun maksaneet
yli- ja alle 18-vuotiaat jäsenet.
Tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla
maailmassa jäsenmaksun maksaneilla
partiolaisilla toimintasuunnitelman mukaisessa partiotoiminnassa kuten leireillä, retkillä,
purjehduksilla, vaelluksilla, kiipeilyssä, sukel36

luksessa, maastopyöräilyssä ja koskenlaskussa.

Vakuutettuina eivät ole esimerkiksi luotto-

Ulkomailla vakuutus on voimassa yhtäjaksoi-

kortit, raha tai muut maksuvälineet.
Matkatavaravakuutuksesta korvataan mat-

sesti korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajan

kan aikana matkatavaralle äkillisesti ja odot-

matkan alkamisesta.

tamattomasti sattunut esinevahinko. On huoVakuutus on voimassa kotimaassa koloilloissa,

mioitava, että vakuutuksesta ei korvata muun

laumatapaamisissa ja muissa viikoittaisessa

muassa matkatavaran katoamista tai unohta-

”peruspartiotoiminnassa”.

mista, eikä varkausvahinkoa silloin kun tapahtumapaikkaa tai –aikaa ei voida määritellä.

Vakuutus on voimassa edellä mainituissa tilaisuuksissa ja toiminnoissa sekä näihin liittyvillä

Vakuutuksesta ei korvata myöskään teltasta

välittömillä meno- ja paluumatkoilla.

varastettua arvo-omaisuutta eikä optisia tai
elektronisia laitteita.

Vakuutus ei ole voimassa ilmailulajeissa
kuten laskuvarjohypyssä, riippuliidossa,
parasailingissä, purjelennossa, ultrakevyellä tai

Vakuutetut ja vakuutuksen
voimassaolo:

harrasterakenteisella koneella lennettäessä.

Vakuutettuina ovat jäsenmaksun maksaneet
yli- ja alle 18-vuotiaat jäsenet.

Matkustajamatkatavara- ja
matkavastuuvakuutus

Matkavakuutus on voimassa kotimaassa jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla keskusjärjestön, partiopiirien ja niihin kuuluvien aluejärjestöjen sekä lippukuntien järjestämillä leireillä,
kilpailuissa, kursseilla ja tapahtumissa kuten

Millaisia vakuutustapahtumia
matkustajavakuutuksesta
korvataan?

purjehduksessa, vaelluksilla, kiipeilyssä, sukelluksessa, maastopyöräilyssä ja koskenlaskussa.
Matkustajavakuutusehdoista

Matkustajavakuutuksesta korvattavia

poiketen

va-

kuutus on voimassa kotimaassa myös matkoilla,

vakuutustapahtumia ovat:

jotka vakuutettu tekee alle 50 km etäisyydelle

• matkasairaus

normaaliin elinympäristöön kuuluvasta asunnos-

• matkatapaturma

taan, työpaikastaan tai vapaa-ajan asunnostaan.

• matkan peruuntuminen

Matkavakuutus ei ole voimassa kotimaassa

• matkan keskeytyminen

koloilloissa, laumatapaamisissa tai muussa vii-

• matkalta myöhästyminen

koittaisessa ”peruspartiotoiminnassa”, vaikka se

• kuolema matkan aikana

olisi toimintasuunnitelman mukaista.

Mitä matkatavara- ja
matkavastuuvakuutuksesta
korvataan?
Matkatavaravakuutuksessa on vakuutettuna
vakuutetun matkalle mukaansa ottama omaisuus ja matkalla hankittu koti-irtaimistoon rinnastettava omaisuus sekä passi ja matkaliput.
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LähiTapiolan Partiovakuutukseen
liittyvät vakuutusehdot:

Matkavakuutus on voimassa ulkomailla jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla partiotoimintaan

• Yleiset sopimusehdot, Yritykset ja

liittyvissä tapahtumissa kuten leireillä, retkillä,

yhteisöt

purjehduksessa, vaelluksilla, kiipeilyssä, sukelluk-

• Yksityistapaturmaehdot, Yritykset

sessa, maastopyöräilyssä ja koskenlaskussa.

ja yhteisöt

Vakuutus ei ole voimassa kotimaassa eikä

• Matkustajavakuutusehdot,

ulkomailla ilmailulajeissa kuten laskuvarjohy-

Yritykset ja yhteisöt

pyssä, riippuliidossa, parasailingissä, purjelen-

• Matkatavara- ja matkavastuu-

nossa, ultrakevyellä tai harrastekäyttöisellä

vakuutusehdot, Yritykset ja yhteisöt

koneella lennettäessä.

• LähiTapiolan yritysten yleinen
sopimusehto YS15

Toiminnan vastuuvakuutus

• Vastuuvakuutuksen yhteiset ehdot VY1
• Toiminnan vastuuvakuutus VA1
• LähiTapiolan ryhmävastuuvakuutus,

Mitä toiminnan
vastuuvakuutuksesta korvataan?

Suomen Partiolaiset VAE3

Ryhmävastuuvakuutuksesta korvataan

Ajankohtaisin tieto
partiovakuutuksesta:
partio.fi/vakuutus

partiotoiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilöja esinevahingot, kun
• vakuutettu on voimassa olevan
oikeuden mukaan henkilökohtaisesti
korvausvastuussa vahingosta
• vahinko on todettu vakuutuskauden aikana.
Vakuutuksesta korvataan lisäksi keskusjärjestön, partiopiirin, rekisteröidyn lippukunnan ja
vastuullisen johtajan korvausvastuu vahingosta, joka aiheutetaan partiotoiminnassa käytetylle toisen omistamalle omaisuudelle pois lukien
käytössä, lainassa tai muuten vastuulla olevat
maalla, vedessä tai ilmassa omalla konevoimalla kulkevat ajoneuvot tai laitteet.

Vakuutetut ja vakuutuksen
voimassaolo:
Vakuutettuja ovat partion jäsenmaksun maksaneet partiolaiset partiotoiminnassa. Korvauksen edellytyksenä on, että partiotoiminnassa
on noudatettu Suomen Partiolaisten voimassa
olevia turvallisuusohjeita.
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, ei
Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
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KUVA Mikko Roininen

40

Liitteet

LIITTEET

RETKIKIRJE

H A U K K A - VA RT I O M M E T E K E E
Y Ö R E T K E N NU U K S I O O N 3. – 5 . 2 . 2 0 1 7
Kokoonnumme kololle (Neulastie 1) pe 3.2. klo 18.
Olemme X:n linja-autoasemalla su 5.2 noin klo 15.
Lähtö:
Paluu:
Retken johtaja: Luotsi Harri Paakkanen, puh. 123 456
Retken hinta: 10 euroa ja menopaluu linja-autolla 3 euroa.
Retkimaksu kerätään retkelle lähdettäessä.
Nukumme talviteltassa, jossa on kamiinalämmitys.
Pakkaa kaikki varusteesi rinkkaan tai reppuun.
Ohessa retken varustelista.
Irrota alla oleva lupalappu ja palauta viimeistään kokouksessa 1.2.

Annan luvan
____________________________________________________________________:lle
lähteä partioretkelle 3.2.–5.2.2017.
Allergiat, ruokavaliot, lääkitys, uimataito yms.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Kaikkia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.
______________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja puhelinnumero retken aikana
38
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Retkenjohtajan tarkistuslista
• Mieti etukäteen, miten voit parantaa retken turvallisuutta.
• Kirjoita lapsille ja vanhemmille retkikirje.
• Tarkista, että kaikilla on voimassa oleva
partiovakuutus (jäsenmaksu maksettuna).
• Varmista kuljetuksen aikataulut.
• Kysy maanomistajalta lupa leiriytymiseen ja tulentekoon
sekä erityisaktiviteetteihin, kuten kalliokiipeilyyn.
• Tarkista, onko alueella metsäpalovaroitus.
• Varmista vielä retkipaikka, kartta, osoite ja ajo-ohje.
• Selvitä, missä on lähin puhelin ja miten hyvin
matkapuhelin toimii retkialueella.
• Ilmoita retkestä lippukunnanjohtajalle.
• Tarkista lasten varusteet.
• Tarkista, että huoltajilta on luvat retkelle osallistumiseen.
• Kokoa huoltajien puhelinnumerot.
• Pidä huoli, että seuraavat tavarat tulevata pakatuiksi mukaan:
• Polttopuut
• Saha
• Kirves
• Majoituksen tarvikkeet, esim. kämpän avain
• Juomavesi
• Varamuonaa
• Ylimääräistä rahaa
• Ensiapuvälineet.
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ILMOITUS LEIRISTÄ /
VA E L L U K S E S TA P I I R I TO I M I S TO O N
Käyttöohje:
Lomakkeen täyttää leirin- tai vaelluksenjohtaja. Se tehdään jokaisesta leiristä tai
vaelluksesta erikseen. Lomake toimitetaan partiopiirin toimistoon tiedoksi ja säilytettäväksi
sekä myöhemmin arkistoitavaksi.

1. Ilmoitus
kesäleiristä
talvileiristä
vaelluksesta
muusta, mistä.......................................................................................................................

2. Ajankohta .........................................................................................................................................
3. Järjestäjä ...........................................................................................................................................
4. Arvio osallistujien määrästä
sudenpennut ......................... seikkailijat.............................. tarpojat ..............................
samoajat ................................ vaeltajat ................................

aikuiset................................

yhteensä ................................ johtajatehtävissä toimii .............................. henkilöä

5.Tapahtuman johtaja (nimi, osoite, puh.)
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

6. Paikka (leiripaikka, vaelluksen kohde)
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
40
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7. Ajo-ohje, tiedot mahdollisesta vierailupäivästä tai
karkea vaellussuunnitelma
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

8. Paikan mahdollinen postiosoite ja puhelinnumero
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

9.Tapahtumaan liittyviä erityispiirteitä
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

10. Olemme huomioineet suunnittelussa turvallisuuden.
kyllä
teemme sen ihan kohta käyttämällä
seuraavan sivun turvallisuussuunnitelmamallia

Paikka ja aika ja tapahtuman johtajan allekirjoitus
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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L E I R I N T U RVA L L I S U U S S U U N N I T E L M A
Leiri ja järjestäjä
Ajankohta, paikkakunta ja osoite
Leiriläisten määrä
Leirinjohtaja:

puh.

Turvallisuusvastaava:

puh.

Ensiapuvastaava:

puh.

Ea-välineistön tarkastaja ja leirille tuonut
Ea-laukun vakituinen sijainti
Riskit leirialueella

Riskien ehkäiseminen ennakolta

Toimenpiteet onnettomuudessa

Tapaturmat maastossa
Tapaturmat puukon kanssa
Tapaturmat tulen kanssa
Tapaturmat vedessä
Liikenne leirialueella
Riskit haikilla
42
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Tulenkäsittelyyn liittyvät riskit
Muut riskit
Maaston kuvaus (mm. kivikot, rannat, kuoppaisuus)
Ohjelman turvallisuus (mm. vaaratekijät ja ea-varusteet)
Rakennelmien turvallisuus
Hälytysajoneuvojen pääsy leirialueelle ja ajo-ohje

Leirin koordinaatit sijoitettu näkyvälle paikalle, mihin?

Ei:

Leirin evakuointisuunnitelma hätätilanteessa

www.112.ﬁ
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Keittiön turvallisuus ja hygienia
Keittäjät
Kaasukeittimen käyttöohjeet ja opastus annettu. (kenelle, päiväys)
Kaasukeittimet osineen tarkastettu (päiväys ja tarkastaja). Huomautukset.

Hygieniaa edistävät tarvikkeet (mm. käsidesi)

Keittiön ea-varustus

Onnettomuuden sattuessa:
t"SWJPJUJMBOOF
t&TUÊMJTÊPOOFUUPNVVEFU
t"OOBWÊMJUÚO IFOHFOQFMBTUBWBFOTJBQV
t)ÊMZUÊMJTÊBQVBUBSWJUUBFTTB
o kutsu osaavia leiriläisiä paikalle
o soita tarvittaessa yleiseen hätänumeroon 112:een.
o järjestä opastus paikalle.
t)PJEBUJMBOOFUUB LVOOFTMJTÊBQVTBBQVVQBJLBMMF
t.VJTUBJMNPJUUBBUBQBIUVOFFTUBNZÚTMFJSJOKPIUBKBMMFKBUVSWBMMJTVVTWBTUBBWBMMF
Liitteet: Alueen kartta, Ajo-ohje leiripaikalle, Leiriohjelma
Suunnitelman jakelu:
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PELASTUSSUUNNITELMAMALLI
PELASTUSSUUNNITELMA
Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on varmistaa kämpällä oleskelun turvallisuutta
ja ennaltaehkäistä vaara- ja onnettomuustilanteita.

Tietoja kämpästä
Kämpän nimi:
Kämpän osoite:
Kunta, jossa
kämppä sijaitsee:
Kämpän koordinaatit:
Ajo-ohje:

Partiotupa
Partiotie 1, 12345 Partiomaa
Partiokunta
N 61°10.651’ E 023°48.446’
(Karttakordinaatit voi selvittää helposti
www.112.fi-sivujen Karttakoordinaatit-kohdasta.)
Partiotielle käännytään Partiomaan koulun kohdalta.
Kämpälle on viitoitus. Parkkipaikan läpi voi ajaa aivan
päärakennuksen viereen.

Kämppään kuuluvat
rakennukset:
Rakennusvuosi:
Rakennusmateriaali:
Kerroksia:
Majoituspaikkoja:

Päärakennus, sauna ja liiteri-huussi
2008
puu
1
14 päärakennuksessa

Lippukunnan nimi:
Kämppäisäntä:
Lippukunnanjohtaja:

Partiomaan partiolaiset
Panu Partiolainen, puh. 123 456
Julia Johtaja, puh. 789 123

Poistuminen ja kokoontumispaikat sekä suojautuminen
Poistumistiet:
Kokoontumispaikat:
Väestönsuoja:

ovi tai ikkunat
kämpän parkkipaikka ja varakokoontumispaikkana
kaivoaukio
lähin yleinen väestönsuoja sijaitsee Partiomaan
koululla 1 kilometrin päässä
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Auttavat tahot
Paloasema:

Partiomaan paloasema,
Partiopolunkuja 5, 123 45 Partiomaa, puh. 345 678

Terveyskeskus:

Partiomaan terveyskeskus, Terveystie 1, 123 45 Partiomaa,
puh. 654 321
Päivystys klo 20 jälkeen ja viikonloppuisin:
Partiokaupungin sairaala, Sairaalatie 1, 134 56 Partiokaupunki,
puh. 321 654

Turvallisuustarvikkeita
Alkusammutuskalusto:

Päärakennuksessa on käsisammutin eteisessä ja sammutuspeite
keittiössä. Saunassa on käsisammutin.

Ensiaputarvikkeet:

Päärakennuksen tuvan kaapissa on sisällöltään laaja
ensiapulaukku. Kaapin ovessa lukee Ensiaputarvikkeita. Saunan
pukuhuoneessa on pieni ensiapulaukku.

Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet
niiden ehkäisemiseksi
Tapaturmat

Toimenpiteet tapaturman sattuessa:
• Arvioidaan tilanne.

• Ruhjeet, murtumat tai jäsenen

• Estetään lisäonnettomuudet.

sijoiltaan meno

• Annetaan ensiapua muun muassa

• Haavat
• Savun tai kaasun hengittäminen

tyrehdyttämällä verenvuodot ja

• Putoaminen jäihin ja muu

varmistamalla hengityksen kulku

veden varaan joutuminen

ja sydämen toiminta. Tarvittaessa
on aloitettava elvytystoimet.

• Sairaskohtaus

• Hälytetään apua.

• Palovammat

• Hoidetaan tilannetta, kunnes
Toimenpide tapaturmien

apu on tullut paikalle.

ehkäisemiseksi:
• Toimitaan pienissä ryhmissä johtajan
ohjaamana ja valvomana.
• Kaikkia ohjataan käyttämään puukkoa,
kirvestä ja muita työvälineitä oikein.
• Opetetaan kaminan ja
kaasulaitteiden käyttö.
• Varmistetaan jään kantavuus
ennen kuin mennään sinne.
• Veneellä liikkuessa käytetään
pelastusliivejä.
• Uidaan pareittain. Uimista valvotaan.
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Tulipalo:

Eksyminen, katoaminen:

• Tulen leviäminen tulisijasta,

Toimenpide eksymisen ehkäisemiseksi:

takasta tai nuotiosta.

• Liikutaan maastossa pareittain

• Rasvapalo keittiössä.

tai kykyjen mukaan yksin.

• Maastopalo.

• Tarkistetaan rasteilla ja muuten
ajoittain, että kaikki ovat paikalla.

Toimenpide vaaratilanteen
ehkäisemiseksi:

Toimenpiteet eksymis- tai

• Partiolaisia opastetaan tulen käytössä.

katoamistilanteessa:

• Tulta ei jätetä valvomatta.

• Eksynyt/eksyneet pysähtyvät ja yrittävät

• Tulisijan lähistöllä on aina

selvittää missä ovat. He pysyvät yhtenä

alkusammutusvälineistö, esimerkiksi

ryhmänä ja yrittävät etsiä jonkin selkeästi

nuotion vieressä ämpärillinen vettä.

kartalta löytyvän paikan, kuten tien.

• Alkusammutusvälineiden sijainti ja käyttö

• Muut lähtevät etsimään eksyneitä

esitellään kaikille retken johtajille.

tai kadonneita pareittain. Joku jää

• Palavat nesteet ja kaasupullot

kämpälle päivystämään. Yhteyttä

varastoidaan asianmukaisesti.

pidetään matkapuhelimella.

• Harjoitellaan poistumista rakennuksesta,

• Tarvittaessa hälytetään lisäapua.

opetetaan kaikille kokoontumispaikka.

Avun hälyttäminen

Toimenpiteet tulipalon sattuessa:
• Pelastetaan välittömässä vaarassa
olevat, varoitetaan kaikkia muita.

• Soita hätänumeroon 112.

• Tarvittaessa hälytetään

• Kerro, mitä on tapahtunut.

apua numerosta 112.

• Kerro, missä onnettomuus

• Aloitetaan alkusammutus, jos palo on

on tapahtunut.

pieni eikä myrkyllistä savua ole.

• Vastaa kysymyksiin.

• Jos palo kuitenkin leviää nopeasti

• Toimi annettujen

eikä sammutus onnistu, huoneesta

ohjeiden mukaan.

poistutaan ja ovi suljetaan perässä.

• Sulje puhelin vasta, kun

• Jos sait alkusammutuksella palon

olet saanut siihen luvan.

sammutettua, ilmoita palosta silti
hätäkeskukseen numeroon 112.
Palokunnan on hyvä käydä tarkistamassa,
että palo on sammunut kunnolla eikä

Pelastussuunnitelman jakelu:

uudelleen syttymisen vaaraa ole.

(Merkitse rastilla, ketkä seuraavista ovat

• Kootaan partiolaiset kokoontumispaikalle.

saaneet pelastussuunnitelman.)

• Opastetaan palokunta paikalle.

Kämppäisäntä
Lippukunnanjohtaja
Lippukunnan hallitus
Lippukunnan akelat, sammot,
vartionjohtajat, luotsit ja muut johtajat
Vanhempainneuvosto
Alueen pelastuslaitos
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I L M O I T U S K A N S A I N V Ä L I S E S T Ä M AT K A S TA
Suomen Partiolaisten keskustoimistoon

Maa:

Aika:

Matkakohde (leirin tms. nimi):
Järjestäjä:

Matkanjohtaja:

Matkanjohtajan jäsennumero:

Syntymäaika:

Matkanjohtajan yhteystiedot matkan aikana (matkapuhelin, leirin osoite ja puhelin,
mahd. muut yhteystiedot):

Osallistujat (tarvittaessa liitteenä):
Nimi

syntymäaika

jäsennumero

48
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Matkakuvaus (tarvittaessa liitteenä):

Kyllä kiitos, lähettäkää matkanjohtajalle kansainvälinen jäsenkortti
Yhteyshenkilö kotimaassa matkan aikana (nimi, puh.):

Paikka ja aika:

Matkanjohtajan allekirjoitus:

49
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Lähteet
• Partiojohtajan käsikirja, Oy Partio Svout Ab, 1. Painos, 2008
• Lippukuntakansio, Suomen Partiolaiset, 2007
• Ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden
edistämiseksi, Kuluttajavirasto, 2003
• Turvallisuusohjeet, Suomen Partiolaiset, 1. Painos 2007
• Seurakuntien retki- ja leiritoiminnan
turvallisuusohjeet, Kirkkohallitus, 2006
• Yhdistyksen turvallisuusopas, Suomen Liikunta
ja Urheilu ry ja Suomen Latu ry, 2004
• Tukesin www-sivut, www.tukes.fi
• Ympäristöministeriön www-sivut, www.ymparisto.fi
• Suomen Punaisen Ristin www-sivut, www.spr.fi
• www.112-paiva.fi
• Metsähallitus, www.luontoon.fi
• Elintarviketurvallisuusvirasto, www.evira.fi
• Varaudu.info, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK,
http://www.varaudu.info/opas/etusivu
• Ensiapuopas, Duodecim ja SPR, 2007
• Matkailijan terveysopas, THL
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Turvallisuusohjeet

Näiden ohjeiden tarkoituksena on ehkäistä vahinkoja ja toisaalta
myös antaa ohjeita ja varautua vahinkojen kohtaamiseen ja niistä
selviytymiseen. Näitä ohjeita täydentävät SP:n vesillä liikkumisen
turvallisuusohjeet sekä Turvallisesti yhdessä -ohje.
7. uudistettu painos 2017

