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1) Yrityksen toiminnan kuvaus
Osuuskunta Onnenjuuri tuottaa erilaisia hyvinvointi- ja ohjelmapalveluja luonnossa kaikkina
vuodenaikoina. Pääasiallinen toiminta-alue on Lounais-Suomi käsittäen Varsinais-Suomen ja
eteläisen Satakunnan, mutta tilauksesta voidaan toimia laajemmallakin alueella. Osuuskunta
Onnenjuuri järjestää sekä avoimia tapahtumia että tilaustapahtumia, joten asiakkaana voivat olla
sekä kuluttaja-, yhteisö- että yritysasiakkaat. Tapahtumat järjestetään pääasiassa ulkona tai
yhteistyökumppanien mailla/tiloissa, sillä kiinteää toimipaikkaa yrityksellä ei ole.
Toiminta-ajatuksena on tuottaa hyvinvointia luonnon avulla: tämä tarkoittaa käytännössä erilaisia
luontoyhteys- ja mielentaitotapahtumia sekä terveysliikuntaa. Tarjoamamme aktiviteetit perustuvat
rauhaan ja hiljaisuuteen, joten emme tarjoa vauhdikkaita tai seikkailullisia aktiviteetteja. Tämän vuoksi
toiminnan riskit ovat melko pienet. Osuuskunta Onnenjuuri tarjoaa voimaannuttavia, rentouttavia,
laadukkaita ja turvallisia tapahtumia. Yritys toimii kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, luontoa
häiritsemättä ja jokamiehen oikeuksia kunnioittaen.

Osuuskunnassa on tällä hetkellä kolme jäsentä, jotka voivat kaikki yhdessä tai omilla
tahoillaan järjestää erilaisia tapahtumia.
Osuuskunnan aputoiminimi Kestoteko Consulting tarjoaa lisäksi kestävän kehityksen
konsulttipalveluja.
2) Vastuuhenkilöt ja ammattitaito
Yrityksen turvallisuusasioista vastaavat hallituksen jäsenet (3 hlö).
Karoliina Laakso
P. 0407625772
karkkilaakso@gmail.com
Ammattitaito:
-FM
-Terveysliikunnanohjaaja
-Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (luonto- ja ympäristöneuvoja)

-Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
-Maaseutumatkailuyrittäjyyden ammattitutkinto
-EA1 + hätäensiapu
-MaTuPa - Matkailualan turvallisuuspassi
Vastuualueet:
-Turvallisuuden valvonta
-Riskianalyysien ja turvallisuussuunnitelmien laatiminen
-Yhteistyökumppanien opastus yrityksen turvallisuusajatteluun
-Ensiapu- ja turvallisuusvälineistä huolehtiminen
-Onnettomuuksien raportointi ja seurantapäiväkirjan pitäminen, tiedotus
Minna Kankaanpää
P. 0407013415
minnaplace@gmail.com
Ammattitaito:
-Kestävän kehityksen ympäristösuunnittelija
-Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (ympäristönhoitaja)
-EA1
Vastuualueet:
-Turvallisuuden valvonta
-Riskianalyysien ja turvallisuussuunnitelmien laatiminen
-Yhteistyökumppanien opastus yrityksen turvallisuusajatteluun
-Ensiapu- ja turvallisuusvälineistä huolehtiminen
-Onnettomuuksien raportointi ja seurantapäiväkirjan pitäminen, tiedotus
Tuomas Tiainen
P. 0405479402
kestoteko@gmail.com
Ammattitaito:
-VTM, filosofi
-Ympäristökasvattaja (EAT)
-EA1
-Suorittanut varusmiespalveluksen lääkintämiehenä
Vastuualueet:
-Turvallisuuden valvonta
-Riskianalyysien ja turvallisuussuunnitelmien laatiminen
-Yhteistyökumppanien opastus yrityksen turvallisuusajatteluun
-Ensiapu- ja turvallisuusvälineistä huolehtiminen
-Onnettomuuksien raportointi ja seurantapäiväkirjan pitäminen, tiedotus
3) Yhteistyökumppanit
Osuuskunta Onnenjuuri järjestää tapahtumia myös yhdessä muiden ohjelmapalvelu-,
majoitus-ja ateriapalveluyrittäjien kanssa. Alihankkijat saavat tutustua tähän
turvallisuusasiakirjaan ennen yhteistoiminnan aloittamista. Osuuskunta Onnenjuuri käy läpi
yhteistyökumppanien turvallisuusasiakirjat.

4) Ohjeita ohjelmapalveluun osallistuvalle asiakkaalle
-Palveluntarjoajana Osuuskunta Onnenjuuri on vastuussa palvelun
turvallisuudesta.
-Kaikki toiminta on vapaaehtoista.
-Ilmoita etukäteen palveluntarjoajalle mahdollisista allergioista ja terveysseikoista tai
muista rajoitteista.
-Noudata turvallisuusohjeita.
-Älä käytä päihteitä Osuuskunta Onnenjuuren tapahtumissa.
-Voit kysyä toiminnan järjestäjältä vastuuvakuutuksista ja hätätilanteisiin
varautumisesta.
-Asiakkaan omasta toiminnasta johtuvat tapaturmat eivät sisälly Onnenjuuren
toiminnanvastuuvakuutukseen, joten osallistujilla tulee olla oma tai työnantajan
ottama tapaturmavakuutus.
5) Asiakkaat
Tapahtumien osallistujamäärä on tapahtuman luonteesta riippuen 1 - 40 henkeä per ohjaaja.

Suuremmat tapahtumat pyritään järjestämään vähintään kahden ohjaajan voimin.
Asiakkaille tiedotetaan tapahtumien turvallisuudesta ja vaatimuksista tilausvahvistuksen
yhteydessä. Tapahtumasta riippuen voi vaatimuksena olla mm. riittävä yleiskunto, hyvä
terveydentila, tietyt varusteet ym.
Tapahtumien yhteydessä käytettävien turvavälineiden käyttö opastetaan tapahtumiin
osallistuville.
Kaikki toiminta tapahtumissa on vapaaehtoista ja keskeyttäminen on mahdollista. Osuuskunta
Onnenjuuren yrittäjät ovat varautuneet erilaisiin yllättäviin reagointeihin. Osuuskunta
Onnenjuuren tapahtumiin ei voi osallistua päihtyneenä, eikä mielenterveysongelmia tulisi olla.
Asiasta mainitaan asiakkaalle etukäteen infokirjeessä. Mikäli aiottu tapahtumapaikka osoittautuu
vaaralliseksi esim. säätilan tai muun yllättävän seikan vuoksi, on yrityksellä oikeus muuttaa
tapahtumapaikkaa tai reittiä. Mikäli turvallisuusriskiä ei pystytä välttämään, on yrittäjällä oikeus
lopettaa toiminta.

Asiakkaan tulee noudattaa turvallisuusohjeita, tai hänet voidaan poistaa paikalta. Asiakas
on vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista, mikäli ne johtuvat turvallisuusohjeiden
noudattamatta jättämisestä.
6) Välineet
Välineistä ovat vastuussa kunkin tapahtuman vastuuhenkilöt.
Tapahtumissa käytetään hyvin yksinkertaisia välineitä; useimmiten mitään välineitä ei tarvita.
Osan välineistä asiakkaat voivat tuoda itse mukanaan, kuten joogamaton tms. Lista
tarvittavista varusteista on annettu asiakkaille etukäteen.
Vuokravälineet tarkistetaan aina ennen käyttöönottoa. Vioista ilmoitetaan vuokraajalle.
7) Riskien kartoitus ja turvallisuussuunnitelma

TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Esimerkkitapahtuma
Tapahtuma:
Paikka:
Ryhmä:

Alkaa
pvm, aika:
Henkilöitä
yhteensä:

TAPAHTUMAN YLEISKUVAUS
Luonnonvoimaa! Hyvinvointiviikonloppu Kuralan kartanotilalla
Kuralan kartanotila, Kuralantie 11, 21900 Yläne
Aikuisryhmä
17.5.2017 klo 17.00
naisia:

5

Loppuu
pvm, aika:
miehiä:

21.5.2017 klo 14.00
0

lapsia:
(alle 18v)

-

Ryhmän luonnehdinta: Ryhmä aikuisia, joilla riittävä peruskunto luonnossa liikkumiseen.
Nimilista ja puhelinnumerot: xxx, xxx, xxx, xxx, xxx

Vastuuohjaaja:
Ohjaajat:

nimi
Karoliina Laakso
Minna Kankaanpää

puhelinnumero
0407625772
0407013415

Tapahtuman kuvaus: Tapahtuma sisältää erilaisia luonnossa tapahtuvia
hyvinvointiaktiviteetteja, kuten joogaa, mielentaitoharjoituksia ja luovaa tekemistä.
Aktiviteeteetteihin liittyy rauhallista liikkumista luonnossa omin jaloin. Tapahtuma ei
sisällä erityistä riskiä tuottavia toimintoja.
Tapahtuman majoitus ja ruuat ostetaan alihankkijoilta (Kuralan kartanotila ja
Perinnepata), jotka ovat vastuussa majoituksen ja ateriapalvelujen
sujuvuudesta ja turvallisuudesta.
Tapahtuman reitti / paikka / alue: Tapahtuman aikana liikutaan Kuralan kartanotilan
puutarhassa, lähimetsässä ja hieman kauempana Euran Koskeljärvellä, jonne
siirrytään omilla autoilla. Ruokailut (lukuun ottamatta villiyrttilounasta Koskeljärvellä)
ja majoitus tapahtuvat Kuralan kartanotilalla.
Maastot ovat helppokulkuisia polkuja, loivia mäkiä ja järvenrantamaisemia.
Olosuhdevaraus: Rankkasateen sattuessa, ukkosella tai erityisen kylmän sään
sattuessa aktiviteetit voidaan siirtää sisätiloihin Kuralan kartanotilalle.
Pelastussuunnitelma: Yleinen hätänumero 112. Lähin terveyskeskus on Yläneen
keskustassa n. 2 kilometrin päässä Kuralan kartanotilasta. Koko alueella
matkapuhelinten kuuluvuus on hyvä.

ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET
Kuka
Pvm
Varusteiden tarkistus:
Karoliina Laakso
8.5.2017

Riskianalyysin laatija:

Karoliina Laakso

8.5.2017

Turvallisuutta edistävät muut ennaltaehkäiset toimenpiteet ja varautumiset:
Ohjaajajat ovat suorittaneet ensiapukoulutuksen. Riskianalyysi on tehty
etukäteen, toimintatapoja eri tilanteissa on mietitty.
PELASTUSSUUNNITELMA
Onnettomuustilanteen johtaja:
Karoliina Laakso
Varahenkilö:
Minna Kankaanpää
Ryhmän toiminta onnettomuuden sattuessa: Tarvittava määrä henkilöitä osallistuu
pelastustoimeen, loput varmistavat ettei lisävahinkoja synny ja pyrkivät jatkamaan toimintaa

mahdollisimman normaalisti. Toiminta ohjaajan ollessa kyvytön toimimaan: Ryhmä
valitsee keskuudestaan tilanteen johtajan.
Evakuointi
Paikka 1

koordinaatit
60° 51.3898’
22° 25.7121

kuvaus karttalehdellä
Kuralantie 11, Pöytyä

Paikka 2

60° 92.6231’
22° 12.9130’

Härkluomantie 183, Eura

Paikka 3

60° 83.9841’
22° 41.4607

Lietsantie 191

muu tunniste
Kuralan
päärakennuksen
edessä
Härkluoman
P-paikka

Metsän laidalla,
Luolakallion opasteet, p-paikka
Pelastusvälineet: Ohjaajalla on mukanaan ensiapulaukku, joka sisältää painesiteet sekä
kyypakkauksen. Lisäksi mukana on avaruushuopa.
Yhteys- ja paikantamisvälineet: Ohjaajalla ja asiakkailla on matkapuhelimet. Tapahtuman
aikana liikutaan alueilla, joilla kuuluvuus on hyvä.
TIEDOTUS
YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
Toimintasuunnitelma median varalle: Karoliina Laakso kommentoi median edustajille.
LIITTEET
Liitteet
Liite 1
Laatija:
Allekirjoitus:

Kuvaus
Riskianalyysi

Karoliina Laakso

Pvm:

8.5.2017

Liite 1

Riskianalyysi

RISKI

TOD. NÄK.
(T)
1=epätod.n
ä
k.
2=mahd.
3=tod.näk.

SEURAAMUS
(S)

RISKI
KERROIN
(TxS)

1=lievästi
haitallinen
2=haitallinen
3=erittäin
haitallinen

2= vähäinen
3=kohtalainen
4,6=merkittävä
9=sietämätön

RISKIEN HALLINTA
- ennakoivat toimenpiteet
- kerrointa alentavat toimenpiteet
- varotoimenpiteet

Kulkeminen
Kaatuminen, liukastuminen,
kompastuminen, putoaminen
Oksa silmässä tai naamalla

2

1

2

Ensiaputarvikkeet mukana

1

1

1

Ohjeistus ja varoitus

Eksyminen

1

2

2

Putoaminen veteen

1

2

2

Allergiakohtaus
Venähdys tai muu vamma joogasta
Kyynpurema

1
2
2

2
1
2

2
2
4

Tulen käsittelystä vamma iltanuotiolla

2

1

2

Sairaskohtaus

1

2

2

keskeytys

2

1

2

Kylmä
Ruokamyrkytys

2
1

1
1

2
1

Ryhmä pysyy pienellä alueella melko

tiiviisti
yhdessä, ohjeistus tähän
Valvonta, opastus, avaruushuopa,
kuljetus välittömästi lämpimään

Ohjelmat
Kyypakkaus mukana
Ohjeistus, ensiapupakkaus mukana
Ohjeistus, kyypakkaus mukana
Valvonta, ensiapupakkaus mukana,
tavarat oikeilla paikoilla

Muut
Ensiaputaidot, kaikilla ohjaajilla valmius
hälyttää apua, ennakkotiedot
terveydentilasta, tarkkailu, lääkkeet
Ohjaajan kanssa konsultointi

Auto-onnettomuus siirtymisissä

Riskikerroin

1

3

3

tilanteeseen
sopivista toimenpiteistä
Oikeat varusteet, liikunta, energiatalous
Varovaisuus liikenteessä, turvavöiden
käyttö, kulku valoisaan aikaan,
onnettomuustilanteessa ensiaputaidot,
avun hälyttäminen

x=2

8) Vakuutukset
Osuuskunta Onnenjuuren järjestämissä ohjelmapalveluissa on voimassa yrittäjän
toiminnanvastuuvakuutus, joka kattaa yrittäjän tuottamuksesta johtuvat henkilö- ja
esinevahingot vakuutuskirjan mukaisen euromäärän edestä.

Yrityksen käyttämät alihankkijat vastaavat omasta osuudestaan toiminnassa
omin vastuuvakuutuksin.
Asiakkaan omasta toiminnasta johtuvat tapaturmat eivät sisälly em. vakuutukseen, joten
osallistujilla tulee olla oma tai työnantajan ottama tapaturmavakuutus.

9) Toimintaohjeet onnettomuus- ja hätätilanteita varten
Tapahtumien vastuuhenkilö on aina Osuuskunta Onnenjuuren vastuullinen ohjaaja/ohjaajat, joka
koordinoi tilanteen. Vastuuhenkilöllä on matkapuhelin hälytysvalmiudessa. Kuuluvuusalueen
ulkopuolella lähin kuuluvuusalue on tiedossa ja merkitty karttaan.

Asiakkaille annetaan etukäteen ohjeet toiminnalle yllättävissä tilanteissa.
Ensiapu ja sammutuspeite ovat oppaan etukäteen ilmoittamassa paikassa.
HÄTÄTILANTEIDEN TOIMINTAJÄRJESTYS:
1. Selvitä, mitä on tapahtunut
2. Pelasta välittömässä hengenvaarassa olevat
3. Estä lisäonnettomuudet
4. Anna ensiapu:
 Turvaa hengitys ja verenkierto
 Siirrä loukkaantunut tarvittaessa kylkiasentoon tai sydänkohtauksen
tapauksessa puoli-istuvaan asentoon
 Ehkäise sokki ja tyrehdytä verenkierto
 Aloita tarvittaessa puhallus - paineluelvytys (30 painallusta - 2 puhallusta). 5.
Hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112
 Kerro, mitä on tapahtunut, onnettomuus vai sairauskohtaus
 Tapahtumapaikka
 Onko ihmisiä vaarassa
 Puhu selkeästi. Katkaise puhelu vasta luvan saatuasi. Muista opastaa auttajat paikalle.
10) Toimintaohjeet tulen käsittelyyn
Nuotion saa tehdä vain maanomistajan luvalla, jos ei ole hätätilanteesta johtuen pakottavaa
tarvetta lämpimänä pysymiseen tai merkinantoihin. Palovarotuksen ollessa voimassa, tai jos
metsäpalovaara on ilmeinen, avotulta ei saa sytyttää.
Retkikeittimien tai muiden maasta eristettyjen laitteiden käyttö on varovaisuutta noudattaen
luvallista toisen maalla ja ilmeisen metsäpalovaaran tai -varoituksen aikanakin. Asiakkaita on
syytä muistuttaa kipinävaarasta ja huolellisuudesta tulenkäsittelyssä, sekä liikkumisesta tulen
läheisyydessä. Huomioitava helposti syttyvät materiaalit. Kiinnitettävä tupakoivien
asiakkaiden huomio varovaisuuteen maasto-olosuhteissa ja majoitteissa.

Tulipalon sattuessa erämaaolosuhteissa:
1. Toimi harkiten, mutta ripeästi.
2. Pelasta.
 Pelasta aina ensin välittömässä vaarassa olevat.
 Savu tainnuttaa, joten se on usein vaarallisempi kuin itse liekit
3. Vältä savua.

 Vältä savukaasujen hengittämistä.
 Mene palon lähelle vasta kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
4. Rajoita.
 Jos palavaan tilaan ei enää voi mennä, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä
vaaranna itseäsi
 Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.
5. Pysy matalana.
 Avatessasi ovea varo ylipainetta ja äkillistä pistoliekkiä.
 Sammuta.
Sammuta suojaisesta paikasta, kuten oven takaa tai tuulen yläpuolelta.
Jauhesammuttimen paine voi painaa liekit kasvoillesi, aloita siksi
sammutus noin viiden metrin päästä.
11) Onnettomuuskirjanpito ja -tiedottaminen
Läheltä piti- ja onnettomuustilanteet kirjataan ylös, ja tehdään mahdolliset
toimintamuutokset kirjausten pohjalta. Tarvittavat toimenpiteet suoritetaan
välittömästi.
Onnettomuustilanteista tiedottaa Osuuskunta Onnenjuuren hallitus: Minna
Kankaanpää, Karoliina Laakso ja Tuomas Tiainen. Onnettomuustilanteista
ilmoitetaan tarvittaville tahoille, kuten viranomaisille, kuluttajavirastolle ja
vakuutusyhtiölle.
Hätäilmoitus:
112
Myrkytyskeskus: puh. (09) 471 977 (suora), (09) 4711 (vaihde)
Auran ja Pöytyän terveystarkastajat:
Pirkko
Liimatainen puh. 050-5946247
Anu Vuotila-Kokko puh. 040 547 3231
Tämä turvallisuusasiakirja tarkastetaan vuosittain sekä mahdollisten
toimintamuutosten yhteydessä.

