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1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus
Lauttasaaren Kisa-Siskot ry:n turvallisuussuunnitelman tavoitteena on tunnistaa yhdistyksen
toimintaan liittyvät riskit ja parantaa turvallisuustasoa. Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan
yhdistyksen toimintatavat vaara- ja hätätilanteissa, ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä
liikuntapaikkaan liittyvät turvajärjestelyt. Turvallisuussuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja
päivitetään tarvittaessa.
Yhdistyksen johtokunta on hyväksynyt turvallisuussuunnitelman 16.5.2016.

2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus
Lauttasaaren Kisa-Siskot ry on vuonna 1947 perustettu naisten kuntovoimisteluseura. Sen
tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla monipuolista
kuntovoimistelua eri- ikäisille naisille ottaen huomioon harjoittajien edellytykset ja tarpeet.
Seura on Suomen voimisteluliitto Svolin jäsenjärjestö.

3 Yhdistyksen vastuuhenkilöt ja toimijat
Yhdistyksen hallinnosta vastaa johtokunta. Vuonna 2016 johtokuntaan on valittu seuraavat
henkilöt:

Tuula Meres-Vuori johtokunnan puheenjohtaja
Ulla Auranen rahastonhoitaja
Sirkku Holmström sihteeri
Eila Kunnas jäsenrekisterin hoitaja
Helena Mensonen varapuheenjohtaja
Aino Davidsson varajäsen
Leena Petäjä varajäsen

Lauttasaaren Kisa-Siskot ry:n liikuntatuntien vetäjät ovat seuraavat:

Annina Kauppinen tiistain tunnit
Paula Vehmas torstain tunnit

4 Liikuntaryhmän toimintatavat
Lauttasaaren Kisa-Siskot ry järjestää liikuntatunteja kaksi kertaa viikossa koulujen lukuvuosien
aikana. Liikuntatunteja vetävillä ohjaajilla on useamman vuoden kokemus erilaisten
liikuntatuntien vetämisestä ryhmille. Liikuntatuntien ohjelmassa on otettu huomioon
osallistujien taidot ja ikä. Yhdistys ei järjestä muita jäsentapahtumia.

5 Suorituspaikka
Liikuntatunnit järjestetään Lauttasaaressa Myllykallion koulun liikuntasalissa, joka sijaitsee
rakennuksen toisessa kerroksessa. Liikuntasaliin kuljetaan koulun pääovesta. Koulun
poistumisreitit on merkitty ja ne on käyty läpi liikuntatuntien vetäjien ja johtokunnan jäsenten
kanssa. Kiinteistön turvallisuudesta vastaa Helsingin kaupunki. Myllykallion koululle on laadittu
oma turvallisuussuunnitelma.
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6 Välineistö ja sen huolto
Lauttasaaren Kisa-Siskojen liikuntatunneilla käytetään apuvälineinä kuminauhoja ja keppejä.
Välineet säilytetään koulun liikuntatiloissa. Johtokunnan jäsenet tarkastavat välineet
liikuntakauden alussa ja poistavat rikkoontuneet välineet käytöstä. Liikuntatuntien vetäjiä
kehotetaan muistuttamaan välineiden käyttäjiä turvallisuudesta.

7 Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu
Lauttasaaren Kisa-Siskot ry:n johtokunta on tunnistanut toimintaan liittyvät merkittävimmät
riskit ja laatinut toimenpidesuunnitelmat niiden varalle. Riskit ja toimenpiteet on kuvattu
seuraavassa taulukossa:

Riski Seuraus Toimenpiteet, joilla
riskiä hallitaan Vastuuhenkilöt

Tulipalo
liikuntatiloissa

henkilövahingot tunnetaan pelastustiet,
osataan hälyttää apua
ja antaa ensiapua,
tiedetään
alkusammutuskaluston
sijainti ja osataan
käyttää sitä

yhdistyksen
johtokunnan
jäsenet,
liikuntatuntien
vetäjät

Sähkökatko
liikuntatiloissa

paniikki, jonka
seurauksena
tapahtuu
henkilövahinkoja

tunnetaan pelastustiet,
osataan antaa
ensiapua

yhdistyksen
johtokunnan
jäsenet,
liikuntatuntien
vetäjät

Sairauskohtaus tajuttomuus,
sydämen
pysähtyminen

osataan hälyttää apua
ja antaa ensiapua,
tunnetaan
hälytysnumerot,
kännykät mukana
liikuntatunneilla

yhdistyksen
johtokunnan
jäsenet,
liikuntatuntien
vetäjät

Tapaturma
liikuntasalissa,
koulun tiloissa tai
pihalla

nyrjähdykset,
venähdykset,
lihasrevähdykset,
haavat, murtumat,
aivotärähdys

osataan antaa
ensiapua, tunnetaan
hälytysnumerot,
kännykät mukana
liikuntatunneilla,
liikuntatiloissa
käytettävissä
ensiapulaukku

yhdistyksen
johtokunnan jäsenet,
liikuntatuntien
vetäjät

Väkivalta koulun
tiloissa,
ulkopuolisten pääsy
tiloihin ja väkivallan
aiheuttaminen

henkilövahingot osataan hälyttää apua
ja antaa ensiapua,
tunnetaan
hälytysnumerot,
kännykät mukana
liikuntatunneilla,
koulun aulassa henkilö
valvomassa

yhdistyksen
johtokunnan jäsenet,
liikuntatuntien
vetäjät
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8 Toimintaohjeet onnettomuus- ja vahinkotilanteissa

8.1 Hätäilmoituksen tekeminen
Yleinen hätänumero on 112

Ennen soittoa hätänumeroon

· selvitä nopeasti, mitä on tapahtunut

· estä lisävahinkojen syntyminen

· sairaustapauksissa selvitä, onko potilas hereillä tai herätettävissä

· pysy rauhallisena ja rauhoita muita

Soita hätänumeroon 112

· anna tarkka osoite ja puhelinnumero:

o Myllykallion koulu

o Myllykalliontie 3, Lauttasaari, Helsinki 00200

o puhelinnumero, josta soitat

· kerro lyhyesti, mitä on tapahtunut

· vastaa kysymyksiin ja noudata annettuja ohjeita

· sulje puhelin vasta kun olet saanut siihen luvan

· järjestä opastus sovitusta paikasta

· soita uudelleen, mikäli tilanne olennaisesti muuttuu

· pysy rauhallisena

8.2 Tulipalon sattuessa
· Tee hätäilmoitus, soita numeroon 112.

· Varoita sisällä olevia.

· Pelasta kaikki ihmiset ulos samaan paikkaan. Huolehdi siitä, että tiedät ihmisten
lukumäärän ja ilmoita se pelastuslaitoksen henkilöstölle. Järjestä talviaikana
kokoontumispaikka sisälle, mikäli mahdollista.

· Rajoita palo sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastoinnit.

· Sammuta palo kykyjesi mukaan alkusammutusvälineillä.

· Opasta pelastushenkilöstö oikeaan kohteeseen ja ole heitä vastassa.
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9 Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen
Yhdistyksen johtokunta käy tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen läpi tilanteen, siihen
johtaneet syyt sekä lisävahinkojen mahdollisuudet. Johtokunta arvioi myös, tuleeko
yhdistyksen ryhtyä toimenpiteisiin vahingon estämiseksi.

10 Toimijoiden ohjeistus ja turvallisuussuunnitelman päivitys
Turvallisuussuunnitelma on toimitettu liikuntatuntien vetäjille. Suunnitelma on myös tallennettu
yhdistyksen nettisivuille, jossa se on kaikkien yhdistyksen jäsenten nähtävillä. Yhdistyksen
johtokunta käy vuosittain läpi turvallisuussuunnitelman ja tekee siihen tarvittavat muutokset.

11 Vakuutukset
Liikuntatuntien vetäjillä on vakuutukset tapaturmien varalle. Liikuntatunneille osallistuvat
Lauttasaaren Kisa-Siskot ry:n jäsenet huolehtivat itse siitä, että heillä on voimassaoleva
vakuutus tapaturmien varalle.


