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1. Toimintojen kuvaus
VAUHTI! - hanke järjestää toimintaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä heidän
perheilleen. Viikoittaisia toimintoja ovat VAUHTI! -ryhmät, jossa toiminnassa mukana olevat lapset ja
nuoret ovat iältään 6–15-vuotiaita. Hankkeen toimintamuotoihin kuuluu myös Perheily, joita
järjestetään kerran kuukaudessa paikkakunnittain. Hankkeessa toteutetaan tapahtumia ja retkiä,
jossa ympäristö vaihtuu. Turvallinen toiminta on hankkeen laadun kannalta tärkeää. Hankkeen
työntekijät varautuvat turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn kouluttautumalla sekä huolellisella
suunnittelulla.

2. Vastuuhenkilöt
Hankkeen toimintojen turvallisuudesta vastaa hanketiimi yhdessä TATU ry:n toiminnanjohtajan
kanssa. Ryhmien ja Perheilyjen turvallisuudesta vastaavat vastuuohjaajat.

3. Toiminta- ja tapahtumapaikat
Hankkeen toimintojen tapahtumapaikat vaihtelevat. Yleiset toimipaikat ovat nuorisotalot,
ulkoilupaikat koulujen salit, urheiluseurojen tilat ja Perheentalot. Toimintaa toteutetaan myös eri
harrastuspaikoissa (esim. keilahalli).

4. Riskien hallinta
4.1 Osallistujien enimmäismäärä
Osallistujien enimmäismäärään vaikuttaa osallistujien toimintakyky, tilan turvallisuus,
avustajaresurssi ja ohjaajien määrä. Ohjaajien määrä suhteutetaan osallistujien määrään.
Osallistujamäärä voidaan jakaa ryhmiin esim. iän tai toimintakyvyn mukaan.

4.2 Osallistujien valmiudet ja terveydentila
Hankkeen toiminnat on erityistä tukea tarvitseville lapsille yli diagnoosirajojen. Osallistujia
pyydetään ilmoittamaan ”huomioon otettavat asiat”, joita voi olla esimerkiksi allergiat tai epilepsia.
Toiminnassa noudatetaan hygieniasuosituksia ja osallistujat eivät voi osallistua sairaana toimintaan.

4.3 Toimintaan liittyvät rajoitukset
Toiminnoissa noudatetaan toimipaikkojen järjestyssääntöjä. Toiminnat voidaan peruuttaa äkillisissä
sairaustapauksissa tai toimipaikkojen peruutuksista (esim. koulujen salit). Toiminnoissa huomioidaan
myös mahdolliset epidemiat tai muu poikkeusolot, jotka voivat vaikuttaa toimintaan. Muutoksista
ilmoitetaan toiminnassa mukanaoleville.

4.5 Osallistujien varustus
Jos toimintakerralle kuuluu jokin tietty varustus (esim. uimavarusteet), ilmoitetaan niistä hyvissä
ajoin osallistujille tai heidän vanhemmilleen. Arvoesineitä ei suositella otettavaksi mukaan. TATU ry
ei vastaa rikkoutuneista tai kadonneista arvoesineistä.

4.6 Ohjaajien osaaminen
Hankkeen ohjaajina voivat toimia yhteistyössä koulutettu henkilö, opiskelija, vertaisohjaaja tai
vapaaehtoinen. Kaikilla ohjaajilla on kokemusta lasten ja nuorten ohjaamisesta. Ryhmissä on aina
vastuuohjaaja, joka yhdessä hanketiimin kanssa vastaa toimintojen turvallisuudesta, suunnittelusta,
raportoinnista ja työnjaosta.
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4.7 Ohjeet osallistujille
Osallistujia ohjeistetaan ryhmän tai toimintojen sisällöstä hyvissä ajoin. Ryhmäkohtaiset säännöt
tehdään yhdessä ryhmäläisten kanssa toiminnan alkaessa.

4.8 Käytettävät välineet
Hanketiimi yhdessä vastuuohjaajan kanssa suunnittelee toiminnoissa käytettävät välineet ja hankkii
ne tarvittaessa. Jos toimintoihin pyydetään tuomaan omia välineitä (esim. hygieniasuosituksien
vuoksi), ilmoitetaan niistä hyvissä ajoin.

4.9 Paloturvallisuus
Tapahtumissa ja toiminnoissa noudatetaan kiinteistöjen pelastussuunnitelmaa. Kiinteistöjen
poistumistiet ja hätäuloskäynnit tarkastetaan aina ennen toimintojen aloitusta.

4.10 Ensiapuvalmius
TATU ry vastaa ohjaajien ensiapuvalmiuksista. Toiminnoissa ainakin yksi henkilö on ensiaputaitoinen.

5. Toimintaohjeet tapaturmatilanteessa
VAUHTI! - toimintoihin osallistujat ovat vakuutettuja toimintakertojen ajan. Toiminnoissa on aina
mukana ensiapulaukku. Tapaturman sattuessa ilmoitetaan tarvittaessa hätäkeskukseen. Tapaturman
jälkeen ilmoitetaan myös alaikäisen lapsen tai nuoremman vanhemmalle.

6. Turvallisuusohjeiden saatavuus
Tämä turvallisuusohje on saatavissa VAUHTI! -hankkeen nettisivuilla www.tatury.fi/vauhti-hanke/ .
Lisätietoja turvallisuusoheista saa myös hankkeen työntekijöitä.
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