TURVALLISUUSSUUNNITELMA
KULMAKIVI-FESTARIT
Jyväskylässä 7.-9.10.2022

Tapahtuma
Kulmakivi-festarit 7.-9.10.2022
Tapahtumapaikka
•
Viitaniemen koulu, Viitaniementie 20
•
Kristuksen ylösnousemuksen kirkko ja seurakuntatalo, Rajakatu 39
Järjestäjä
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
Kirkkokatu 18 A+B 17, 80100 Joensuu
puh. 050 4658173
sähköposti: onl@ort.fi
Osallistujat ja tapahtumapaikat
Ortodoksisten lasten ja nuorten tapahtuma. 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat
osallistua itsenäisesti, nuoremmilla täytyy olla mukana aikuinen.
Odotetaan yhteensä n. 150 osallistujaa, talkoolaista ja työntekijää.
Tapahtumapaikalle on pääsy vain ennakkoon ilmoittautuneilla.
Jumalanpalvelukset järjestetään Kristuksen ylösnousemuksen kirkossa ja ne ovat
kaikille avoimia.
Vakuutukset
Tapahtuman osallistujat on vakuutettu järjestäjän osallistujavakuutuksella, lisäksi
järjestäjällä on vastuuvakuutus.
Yhdistyksellä on talkoolaisia vakuutettuna 40 henkilöä. Vakuutuksien antaja on
vakuutusyhtiö If.
Tiedotus ja etukäteisohjeistus osallistujille
Infokirjeet on lähetetty osallistujille suoraan tai seurakuntien ryhmänvetäjien kautta.
Internet-sivuille on päivitetty tietoja ja ohjelmaa asioiden varmistuessa.
Suunnittelu ja organisointi
ONL:n toimistolla
Johtaminen ja vastuunjako
•
Tapahtuman johtaja, ulkoinen tiedotus
•
Turvallisuusvastaava
•
Ensiapuvastaava

Maria Kauppila
Annakaisa Onatsu
Maiju Federley

Opasteet
Opasteita ei tarvita rakennuksen ulkopuolella.
Liikenteenohjaus ja pysäköinti
Viitaniemen koulun yhteydessä käytetään koulun parkkipaikkaa ja tarvittaessa
hiekkakenttää. Odotettavissa ei ole niin paljoa liikennettä, että liikenteenohjausta
tarvittaisiin.

Järjestyksenvalvonta
Tapahtumassa on ympärivuorokautinen valvonta (koululla). Poliisin asettamia
järjestyksenvalvojia ei ole.
Toimijoiden ja ohjaajien osaaminen ja valmiudet
Määritetty talkoolaishakemuksien perusteella: ikä, lisenssit (ajokortti, hygieniapassi,
järjestyksenvalvojakortti, EA-valmiudet). Nimilista talkoolaisista ja työntekijöistä
liitteenä 2.
Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet
Käytetään tapahtumapaikkojen hätäpoistumisreittejä ohjeiden mukaan tarvittaessa.
Tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa Viitaniemen koululla
kokoontumispaikkana toimii liikuntasalin takana oleva kenttä ja
kirkolla/seurakuntatalolla viereinen ammattikorkeakoulun parkkipaikka.
Ryhmänjohtajat ovat vastuussa oman ryhmänsä henkilömäärän laskemisesta.
Koululla luokkien ovissa on ohjeet, kuinka toimia vaaratilanteessa, sekä opasteet
hätäpoistumisteistä.
Ensiapuvalmius
Ensiapuvastaavana toimii terveydenhoitaja Maiju Federley. Vakavammat tapaukset
toimitetaan hoitoon Sairaala Novan päivystykseen (Hoitajantie 3, Jyväskylä).
Puhelinneuvonta 116117. Hätätilanteissa 112.
Paloturvallisuus ja pelastustiet
Majoituksessa noudatetaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen ohjetta
tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä.
Majoitusluokissa on palovaroittimet ja käytävillä ensisammutusvälineistöä. Luokkien
ovissa on opasteet hätäpoistumisteistä.
Ennakoitavat vaaratilanteet
Tapahtuman osallistujamäärä ei ylitä Viitaniemen koulun normaaleja
käyttäjämääriä. Tapahtuma on päihteetön. Tulta tai pyrotekniikkaa ei käytetä.
Pienet tapaturmat ja omaisuusvarkaudet ovat mahdollisia. Liikenneonnettomuudet,
ilkivalta ja järjestyshäiriöt ovat epätodennäköisiä. Näitä ehkäistään riittävällä
ohjeistuksella ja valvonnalla. Ensiapuun varaudutaan. Havaittuihin epäkohtiin
puututaan välittömästi.
Hygienia

•
•
•

Tapahtumassa toimii siivousryhmä, johtajanaan Maria Kauppila. Ryhmä
huolehtii tapahtumapaikan siisteydestä ja wc-tilojen puhtaudesta.
Ruokailuiden järjestäjä on Viitaniemen koululla Kylän Kattaus, lauantain
lounaan osalta sovitut ravitsemusliikkeet ja sunnuntain osalta Jyväskylän
ortodoksinen seurakunta/ pitopalvelu.
Siivotessa ja tapaturmatilanteissa käytetään kumihanskoja.

Ohjelma
Katso liite 1.
Kuulutukset ja juontaja
Työntekijät huolehtivat kuulutuksista Viitaniemen koululla tarpeen mukaan.
Paneelikeskustelun juontaa Maria Kauppila, konsertin Markus Hänninen.

Kriisiviestintä
Toiminnanjohtaja Maria Kauppila vastaa ja huolehtii kriisiviestinnästä:
• Selvittää, mitä on tapahtunut, kenelle, miksi ja missä
• Ohjeistaa tapahtumapaikalla: mitä sanotaan ja kenelle.
• Ilmoittaa viranomaisille, henkilökunnalle ja talkoolaisille, muille tapahtumaan
osallistuville, uhrien ja muiden lasten vanhemmille, ONL:n puheenjohtajalle ja
johtokunnalle, kirkon johdolle ja kirkon tiedottajalle.
• Sopii jatkotoimenpiteistä ja viestintävastuusta tiedotusvälineille.
Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen
Tiedotus, raportointi ja tarvittavat jälkitoimenpiteet, kuten kriisiapu tilanteen niin
vaatiessa.
Turvallisuussuunnitelman tietoon saattaminen
Turvallisuussuunnitelma on nähtävissä tapahtuman nettisivuilla, paikan päällä
festari-infossa ja kaikki ryhmien matkanjohtajat, työntekijät ja talkoolaiset ovat
perehtyneet siihen etukäteen. Talkoolaisille pidetään tapahtuman alkaessa
perehdytys, jossa käydään läpi toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa ja
annetaan valmiuksia toimia hätätilanteissa rauhallisesti ja johdonmukaisesti.
Kaikille osallistujille kerrotaan tapahtuman säännöt, sekä kuinka toimitaan
palohälytyksen sattuessa.

Maria Kauppila
ONL:n toiminnanjohtaja

Annakaisa Onatsu
Järjestösihteeri, turvallisuusvastaava

Ohjelma

Liite 1.

Muutoksia voi tulla, erityisesti perjantai-illan osalta ohjelmaa muokataan hiukan sen
mukaan, miten porukka ehtii paikalle.
PERJANTAI 7.10.2022
Saapuminen majoituskoululle
19-21 iltapala tarjolla
19.30 majapaikkojen siunaaminen
20.30 Tietokilpailu
Disco liikuntasalissa
Yökahvio auki
n. 22.00 Iltarukoukset
23.00 Disco päättyy
23.30 Majoitustiloissa hiljaisuus
01.30 Liikuntasali sulkeutuu
LAUANTAI 8.10.2022
7.45 Herätys
8.15 Aamurukoukset
8.30-9.15 Aamupalaa
Siirtyminen kirkolle kävellen
10.00 Kaupunkisuunnistus ja aikaa tutustua Jyväskylään (tarv. paikallisten opastamana)
11-14 Lounas kaupungilla
14.00-16.00 Kanavat
- Keilaus (Hollywood Bowling)
- Luontomuseo
- Sirkus (koululla)
- Fusion Bellydance (koululla)
16.00 lauluharjoitukset srk-salilla kaikille kiinnostuneille
17.00 Ehtoopalvelus kirkossa
18-19 Päivällinen koululla
19.30 Paneelikeskustelu, nuoret ja kirkolliskokousedustajat
20.15 Konsertti liikuntasalissa: Lilja Duo ja Loimolan Voima & Kristiina Vainikka
Yökahvio auki
21.30-22.30 Iltapala
22.30 Ehtoolliseen valmistavat rukoukset
23.30 Majoitustiloissa hiljaisuus viimeistään
00.30 Sali sulkeutuu viimeistään
SUNNUNTAI 9.10.2022
8.00 Herätys ja tavaroiden pakkaus
Siirtyminen kirkolle kävellen
9.00 Liturgia kirkossa
10.45 Lounas seurakuntasalilla
Matkaanlähtöleikki ja heipat

