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1. SUOMEN TOLKIEN-SEURA KONTU RY:N TOIMINTA
Suomen Tolkien-seura Kontu ry on valtakunnallinen J. R. R. Tolkienin tuotannon ja muun
fantasiakirjallisuuden ystäville tarkoitettu yhdistys. Jäseniä löytyy laidasta laitaan; jotkut tuntevat
tarkasti koko Tolkienin tuotannon, toiset taas ovat yleisesti kiinnostuneita fantasiasta. Moni jäsenistä
on myös rekisteröitynyt verkkosivusto Kontuun (kontu.me), jonka keskustelualue Vihreä Lohikäärme
toimii tiedotus- ja suunnittelukanavana lukuisille seuran toiminnoille.
Viikonlopputapaamiset, ”miitit”, ovat kestoltaan 2-4 vuorokautta kestäviä ja niiden pitopaikkana
toimivat tapahtumien ajaksi vuokratut leirikeskukset. Tapahtumien osallistujamäärä vaihtelee 20–60
henkilön välillä ja niiden alaikäraja on 14 vuotta. Nuoremmat voivat tulla täysi-ikäisen huoltajan tai
sukulaisen seurassa. Miitteihin saavat tulla myös STS:n ulkopuoliset verkkosivuston jäsenet.
2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITE
Suunnitelman tavoitteet jakautuvat kahteen eri osaan. Suunnitelman päätavoite on häiriön tai
onnettomuuden sattuessa mahdollisimman nopea ja tehokas toiminta, jonka avulla tilanteet voidaan
turvallisesti ja hallitusti selvittää. Tämä suunnitelma antaa toimintaohjeita seuran henkilöille eitoivottujen tilanteiden varalle. Ohjeiden avulla vaaratilanteiden hoito sekä niistä raportointi ja
tiedottaminen selkiytyvät ja nopeutuvat.

Toisekseen suunnitelman avulla pyritään ennaltaehkäisemään vaaratilanteita sekä kehittämään
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n toiminnasta turvallista ja luotettavaa kaikille seuran tapahtumiin
osallistuville.

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n turvallisuussuunnitelma pyrkii täyttämään seuralle laissa asetetut
velvoitteet tapahtumien turvallisuudesta sekä vaaratilanteisiin varautumisesta.

Tämä suunnitelma tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa, hyväksyttää hallituksen kokouksessa
sekä päivittää aina tarpeen vaatiessa.

3. TURVALLISUUSORGANISAATIO
3.1 Seuran hallitus
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallitus vastaa siitä, että yhdistyksellä on turvallisuussuunnitelma.
Hallitus hyväksyy turvallisuussuunnitelman sekä pitää huolen siitä, että suunnitelma on ajan tasalla.

3.2 Seuran turvallisuusvastaava
Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n turvallisuusvastaava on hallituksen päätöksellä sama kuin seuran
tapahtumavastaava.

Turvallisuusvastaavan keskeisin työ on turvallisuussuunnitelman ajan tasalla pitäminen.
Turvallisuusvastaava huolehtii siitä, että kaikkiin seuran tapahtumiin on nimetty hänen itsensä poissa
ollessa turvallisuudesta vastaava, ensiaputaitoinen henkilö ja että vastuussa oleva henkilö on
perehtynyt

turvallisuussuunnitelmaan

sekä

hänellä

on

se

mukanaan

tapahtumassa.

Turvallisuusvastaava huolehtii, että seuran tapahtumissa noudatetaan suunnitelmassa olevia ohjeita
sekä raportoi ja tiedottaa mahdollisista vaaratilanteista.
4. TAPAHTUMAT JOISSA SUUNNITELMAA NOUDATETAAN
Tätä turvallisuussuunnitelmaa noudatetaan kaikissa seuran järjestämissä tapahtumissa jotka kestävät
yön yli ja joihin on täytynyt erikseen ilmoittautua verkkosivusto Konnun kautta. Yhdistys ei vastaa
jäseniensä vapaa-ajalla harjoittaman kokoontumistoiminnan turvallisuudesta.

Yön yli kestävissä tapahtumissa alaikäraja on 14 vuotta ja kaikki alle 18-vuotiaat toimittavat
tapahtuman vastaavalle järjestäjälle kirjallisen huoltajan luvan tapahtumaan osallistumisesta. Mikäli
alaikäinen ei toimita järjestäjälle huoltajan lupaa, huoltajaan otetaan välittömästi yhteyttä ja
tarvittaessa osallistuja voidaan poistaa tapahtumasta.

Yhdistys ei vastaa tapahtumiin matkalla olevien turvallisuudesta, ellei tapahtumaan ole järjestetty
yhteiskuljetusta. Yhteiskuljetuksen ja siinä käytettyjen kulkuneuvojen turvallisuudesta vastaa
kulkuneuvon omistava taho, esimerkiksi kuljetusyhtiö.

5. TAPAHTUMAPAIKKOJEN TURVALLISUUS
Tapahtumapaikkojen turvallisuudesta vastaa kyseisen tilan omistaja tai muu vastaava taho. Seuran
turvallisuusvastaava tai muu tapahtuman turvallisuudesta vastaava henkilö varmistaa kyseiset tilat
aina ennen tapahtuman alkua. Tarvittaessa tilojen omistajalle tai haltijalle on huomautettava
ilmenneistä

epäkohdista.

Tarkistettavia

kohteita

ensiapulaukun ja varauloskäytävän olemassaolo.

ovat

esim.

alkusammutustarvikkeiden,

Evakuointia vaativan tilanteen varalle tapahtumapaikoilla tulee olla kokoontumispaikka.
Kokoontumispaikka on sovittu alue, jonne kaikki kokoontuvat esimerkiksi tulipalon syttyessä. Näin
varmistetaan kaikkien osallistujien turvallinen evakuointi vaarallisena pidetyltä alueelta. Sopiva
kokoontumispaikka on selkeä alue, jonka lähellä ei ole rakennuksia eikä leirialueen ja
kokoontumispaikan välillä ole ylitettävää tietä.
5.1 Kokoontumispaikat
-

Lapjärven leirikeskus, Miehikkälä
-

-

Hämeenkosken leirimaja, Hollola
-

-

Päärakennuksen edessä oleva parkkipaikka.

Särsjärven leirikeskus, Padasjoki
-

-

Hiekkakenttä päärakennuksen ja saunamökin välissä

Parkkialue liiterin edessä

_______________________
-

_______________________

6. MAHDOLLISET UHAT
6.1 Häiriköinti ja kielletyt esineet
Häiriköinti voi olla tilanne, jossa tapahtuman ulkopuolinen henkilö tulee häiritsemään tapahtumaa
ilman että vaaratilannetta syntyy. Tällöin häiriköivät tahot pyritään poistamaan tapahtuma-alueelta
rauhoittamalla ja puhumalla häiriköivälle henkilölle. Jos tämä ei auta, kutsutaan paikalle poliisi.

Seuran tapahtumat ovat päihteettömiä. Myöskään aseita tai muita osallistujille vaarallisia välineitä ei
saa tuoda mukanaan seuran tapahtumiin, lukuun ottamatta teräaseita, joita saa tuoda mukaan, mikäli
sille on pätevä peruste. Perusteena voi olla esimerkiksi nuotion tekemisessä apuna oleva puukko tai
näytöskäyttöön tuleva esine. Esineen tuoja on vastuussa oman esineensä käytöstä ja pitää huolen, ettei
esinettä käytetä väärin. Mikäli tapahtumaan osallistujan hallusta löydetään kiellettyjä tavaroita
toimenpiteet voivat olla seuraavanlaisia:

-

Kiellettyjen aineiden/tavaroiden antaminen tapahtumasta vastaavan henkilön säilöön ja
varoituksen antaminen

-

Kiellettyjen aineiden/tavaroiden antaminen tapahtumasta vastaavan henkilön säilöön ja
kyseisen henkilön lähettäminen kotiin.

-

Varmista että alaikäisen osallistujan huoltaja on kotona ja ilmoita hänelle
tapahtuneesta.

-

Varmista että osallistuja pääsee turvallisesti esim. juna-asemalle tai vie hänet
tarvittaessa sinne itse.

-

Kiellettyjen aineiden/tavaroiden luovuttaminen viranomaisten haltuun ja asian jättäminen
viranomaisten hoidettavaksi.

6.2 Tapaturmat ja sairaudet
Leirimuotoisessa tapahtumassa voi sattua mitä tahansa. Osallistujat voivat saada sairauskohtauksen,
tapaturmia voi sattua etenkin kesäisin uidessa, saunoessa, grillatessa ja urheilua harrastaessa.
Turvallisuudesta vastaava henkilö huolehtii siitä, että tapahtumassa on saatavilla asianmukaiset
ensiapuvälineet, joilla pienet vammat voidaan hoitaa. Seuran omaisuuteen kuuluu ensiapulaukku,
joka tulee olla jokaisessa tapahtumassa mukana asianmukaisella ja ajantasaisella sisällöllä
varustettuna. Jos vammaa tai sairautta ei voida hoitaa saatavilla olevilla tarvikkeilla, tulee osallistuja
toimittaa viipymättä lähimmälle terveysasemalle tai lääkäriin (ks. luku 9).

Tapahtumiin ilmoittautuessa osallistujilta tiedustellaan, onko heillä vakavia sairauksia tai allergioita.
Nämä tiedot tulee olla turvallisuudesta vastaavalla henkilöllä mukana tapahtumassa. Vakavista
allergioista, joissa jo haju voi laukaista allergisen reaktion, tiedotetaan myös muille osallistujille
etukäteen, jotta he eivät ottaisi mukaan allergiaa aiheuttavia tuotteita. Tällöin ei saa mainita
allergikkoa nimeltä ilman tämän suostumusta.
6.2.1 Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa
-

-

Tee nopea tilannearvio
-

Mitä on tapahtunut

-

Turvaa potilaan peruselintoiminnot eli hengitys ja verenkierto

Jos potilas on tajuton etkä saa häntä hereille
-

Hälytä lisäapua numerosta 112
-

Mikäli mahdollista käytetään 112-sovellusta, koska se lähettää koordinaatit
suoraan hätäkeskukseen

-

Kerro kuka ja missä olet

-

Kerro mitä on tapahtunut

-

Noudata puhelimessa saamiasi ohjeita

-

-

Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan

-

Opasta apu paikalle

-

Aseta potilas selälleen ja avaa hengitystiet

-

Jos potilas ei hengitä aloita välittömästi peruselvytys

-

Jos potilas hengittää aseta hänet kylkiasentoon ja seuraa tilannetta

Jos potilas hengittää ja on tajuissaan käynnistä pienten vammojen ensiapu
-

Aloita

verenvuotojen

tyrehdyttämisellä

ja

hengitysteiden

toimivuuden

varmistamisella.
-

Jos olet vähänkään epävarma, soita hätänumeroon tai huolehdi potilaan kuljetuksesta
terveyskeskukseen tai sairaalaan.

-

Pyydä apua paikalla olevilta ensiaputaitoisilta henkilöiltä

6.3 Tulipalo, vesivahingot
Tapahtuman aikana voi syttyä tulipalo tai syntyä vesivahinko, joka vaarantaa osallistujien
turvallisuuden sekä voi vahingoittaa rakennuksia tai kulkuneuvoja. Tapahtuman turvallisuudesta
vastaavan henkilön tulee ennen tapahtuman alkua varmistaa hätäuloskäynti sekä tarkistaa
alkusammutusvälineiden ja ensiaputarvikkeiden olemassaolo.
6.3.1 Toiminta tulipalon sattuessa
-

Pysy rauhallisena

-

Yritä sammuttaa palo vaahtosammuttimella tai sammutuspeitteellä. Älä käytä vettä mikäli
palon lähteenä on esim. öljy tai sähkölaite

-

Mikäli et saa paloa heti sammutettua:
-

Poista kaikki henkilöt paloalueelta

-

Soita hätänumeroon 112

-

Mikäli ihmiset ovat saaneet palovammoja, anna heille asianmukaista ensiapua, pyydä
apua ensiaputaitoisilta henkilöiltä.

-

Sulje ovet ja ikkunat palon läheisyydessä, jotta tuli ei leviäisi

-

Varoita ympäristöä palosta

-

Opasta pelastuslaitos paikalle

6.4 Turvallisuusuhat
Turvallisuusuhalla tarkoitetaan vakavampaa häiriötä, jossa ihmisen fyysinen turvallisuus on uhattuna.
Tällaisia uhkia voivat olla esimerkiksi vakava häiriköinti, tulipalot (ks. yllä), kaasu- ja

myrkkyvaaratilanteet ja pommiuhka. Turvallisuusuhan sattuessa varmista aina ensin ihmisten
turvallisuus, tarvittaessa evakuoi ihmiset kokoontumispaikoille (ks. luku 5). Kun ihmiset ovat
turvassa, hälytä apua ja pyri poistamaan, mikäli mahdollista, uhkatekijä ja minimoimaan mahdollinen
vahinko.
6.4.1 Toiminta turvallisuusuhan sattuessa
-

Tee nopea tilannearvio, mitä on tapahtumassa, ketkä ovat vaarassa

-

Tarkista loukkaantuneet (ks. luku 6.2.1)

-

Hälytä apua numerosta 112

-

Estä lisävahingot

-

Käynnistä tarvittaessa evakuointi

-

Pyri rauhoittamaan tilannetta, ohjaa lisäapu paikalle

7. TURVALLISUUSJÄRJESTYS
Mikäli seuran järjestämän tapahtuman aikana sattuu tilanne, jossa joudutaan käyttämään
turvallisuussuunnitelmaa, on seurassa sovittu seuraavasta hoito- ja toimintajärjestyksestä.

-

Ensin varmistetaan aina ihmisten turvallisuus

-

Seuraavaksi varmistetaan tapahtumapaikan ja lähiympäristön turvallisuus

8. TIEDOTTAMINEN (TURVALLISUUSASIAT)
Verkkoyhteisö Kontu ry:ssä vastuu turvallisuuteen liittyvien asioiden tiedottamisesta on
turvallisuusvastaavalla, seuran puheenjohtajalla tai tapahtumasta vastaavalla henkilöllä.

Tilanne, jossa on jouduttu käyttämään turvallisuussuunnitelmaa, vaatii aina tiedottamista.
Seuraavassa on listattu ne tahot, joille tulee ilmoittaa tapahtuneesta.

-

Tilanteista ilmoitetaan aina turvallisuusvastaavalle sekä seuran puheenjohtajalle.

-

Vakavien uhkien sattuessa asiasta ilmoitetaan jälkikäteen myös hallitukselle

-

Lievissä

uhkissa

mahdollisesti

loukkaantuneen

alaikäisen

vanhemmalle/huoltajalle,

suuremmissa uhkissa, esim. tulipalo kaikkien alaikäisten vanhemmille/huoltajille
-

Tilojen turvallisuuspuutteista ilmoitetaan tilan omistajalle ja tarvittaessa viranomaisille

9. YHTEYSTIEDOT

Tässä on lueteltu yhteystietoja, joita saatetaan tarvita tähän suunnitelmaan turvautuessa.

9.1 Turvallisuusviranomaiset
-

Hätänumero puh. 112
-

Poliisi puh. 112 tai puh. 10022

-

Myrkytystietokeskus puh. (09) 471977

Terveyskeskuspäivystys:
-

Lapjärven leirikeskuksessa:
-

-

Kotkantie 41,Kotka

-

020 633 1000

–Päivystys Akuutti24
-

Keskussairaalankatu 7, Lahti

-

03 819 2385

Särsjärven leirikeskuksessa:
-

-

-

Hämeenkosken leirimajalla:
-

-

–Päivystys Kymenlaakson keskussairaalassa

–Päivystys Akuutti24
-

Keskussairaalankatu 7, Lahti

-

03 819 2385

_______________________
-

_______________________
-

_______________________

-

_______________________

9.2 Leirikeskusten vastuuhenkilöt
-

-

-

Lapjärven leirikeskus
-

Miehikkälän kunnan vikapäivystys 0400 346 552

-

Päivi Urpalainen, vuokraaja 040 838 1136

Hämeenkosken leirimaja
-

Keijo Kokko, kiinteistöpäällikkö 040 591 2431

-

Jyrki Petsalo, isäntä 044 546 0585

Särsjärven leirikeskus
-

Keijo Kokko, kiinteistöpäällikkö 040 591 2431

-

Jyrki Petsalo, isäntä 044 546 0585

_______________________
-

_______________________

-

_______________________

9.3 Suomen Tolkien-seura Kontu ry
-

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n puheenjohtaja 1.9.2017 – 31.8.2018:
-

-

Sonja Virta 044 330 3345

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tapahtumavastaava 1.9.2017 – 31.8.2018:
-

Olli Pitkänen 050 358 4571

-

Santeri Palin 044 041 2544

SPR:n hyväksymän ensiapukurssin käyneet Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen jäsenet ja
toimihenkilöt:
-

Olli Pitkänen, EA1 voimassa maaliskuuhun 2019

-

Mikko Nikkilä, EA1 voimassa alkuvuoteen 2019

