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JOHDANTO  

 

Leirit ovat oleellinen osa Punaisen Ristin toimintaa, ja Suomen Punaisessa Ristissä niitä 
on järjestetty jo yli 50 vuoden ajan. Leirit tuovat vapaaehtoisia yhteen, ja tutustuttavat 
myös perheen pienimmät Punaisen Ristin arvoihin ja toimintaan. Leiriläiset oppivat 
uusia taitoja, saavat uusia ystäviä ja kehittävät itsevarmuuttaan. Nuorille leirit tarjoavat 
mahdollisuuden oppia ohjaamista, suunnittelua ja vastuunkantoa leirihenkilökunnan 
jäsenenä. 

Tämä leiritoiminnan ohjeistus on laadittu vapaaehtoisten ja piirin työntekijöiden 
yhteistyönä avuksi lastenleirien järjestämiseen. Ohjeistuksen tarkoitus on sekä toimia 
ohjenuorana leirin järjestäjille että yhtenäistää Länsi-Suomen piirin leirien käytäntöjä. 
Ohjeistus on laadittu 7-12-vuotiaiden lasten leirejä ajatellen, mutta sitä voi soveltuvin 
osin käyttää apuna myös nuortenleirien ja perheleirien järjestämisessä. 

Kuten kaiken muunkin toiminnan, myös leirien on perustuttava Punaisen Ristin 
seitsemälle periaatteelle: inhimillisyys, tasapuolisuus, vapaaehtoisuus, ykseys, 
yleismaailmallisuus, puolueettomuus ja riippumattomuus. Jokaisella leirin järjestämiseen 
osallistuvalla vapaaehtoisella on vastuu noudattaa näitä periaatteita ja valvoa niiden 
toteutumista toiminnassa. 

Ohjeistus on nuorisovaliokunnan hyväksymä ja siten sitova.  

 
                                                                                                                                                      © Teemu Ullgrén, Suomen Punainen Risti 
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HENKILÖKUNTA 

 

Yleistä henkilökunnasta 

Leirien henkilökunta koostuu vapaaehtoisista, ja piirin nuorisotoiminnan työntekijä 
toimii apuna ja tukena aina tarvittaessa. Seuraavassa alaluvussa on tarkemmin kuvattu 
leirillä tarvittavia vastuuhenkilöitä. Jokaisella leirihenkilökunnan jäsenellä tulee olla 
selkeästi määritelty tehtävä. 

Leirihenkilökunnan määrä tulee mitoittaa leiriläisten määrään sopivaksi. Jokaista viittä 
alle 12-vuotiasta leiriläistä kohden tulee leirillä olla aina vähintään yksi täysi-ikäinen 
ohjaaja. Lisäksi leirillä tulee olla ensiaputaitoista henkilökuntaa. 

Henkilökunnalle tulee tarjota asianmukainen koulutus. Ohjaajilla on hyvä olla ainakin 
leiriohjaaja- tai Reddie Kids -koulutus. Koulutuksen voi myös järjestää erikseen niille, 
jotka ovat tulossa juuri kyseiselle leirille ohjaajiksi. Piiri auttaa koulutuksien 
järjestämisessä.  

Kukin henkilökunnan jäsen toimii esimerkkinä leiriläisille. Leirihenkilökunnan on 
käyttäydyttävä leirillä hyvien tapojen mukaisesti esimerkiksi asiallinen pukeutuminen ja 
kielenkäyttö huomioiden. Leirihenkilökunnan ja leiriläisten väliset romanttiset suhteet 
leirin aikana ovat kiellettyjä. Henkilökunnan väliset suhteet eivät saa vaikuttaa leirillä 
toimimiseen. 

Henkilökunnan yhteishenkeen, viihtymiseen ja hyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Leiriä suunnitellessa tulee varata aikaa henkilökunnan tutustumiseen ja 
ryhmäytymiseen. On myös tärkeää mitoittaa vastuut ja työmäärä kullekin sopiviksi. 
Leirin aikana henkilökunnan jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi 
lepotaukojen ja henkisen tuen muodossa. Sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta on 
onnistuneen leirin perusta. Leirin jälkeen on hyvä järjestää tapaaminen, jossa puretaan 
leirin fiiliksiä ja kiitetään hyvin tehdystä työstä. 

 

Tehtäväkuvaukset 

Tässä kappaleessa on lueteltuna yleisimpiä leirin vastuuhenkilöitä. Kaikilla leireillä ei 
välttämättä tarvitse olla nimettynä kaikkia tässä lueteltuja. Esimerkiksi jos leiripaikka 
tarjoaa täysihuollon, ei usein tarvita keittiö- tai huoltovastaavaa. Pienillä leireillä taas ei 
välttämättä tarvita erikseen varaleiripomoa tai ohjelmavastaavaa. 

 

Leiripomon tehtävä on johtaa leiriä ja leirihenkilökuntaa. Pomolle kuuluvia käytännön 
tehtäviä ovat henkilökunnan rekrytoinnista ja tehtävienjaosta vastaaminen sekä leirin 



 

4 
 

suunnittelusta ja esitöistä vastaaminen. Leiripomo ei kuitenkaan tee päätöksiä yksin, 
vaan muullakin leirihenkilökunnalla on oikeus osallistua leirin päätöksentekoon. 
Leiripomo vastaa myös leirihenkilökunnan tiedottamisesta sekä yhteydenpidosta 
leiriläisten huoltajiin. Leiripomo tukee henkilökunnan jäseniä kaikissa pulmatilanteissa 
ja motivoi heitä tekemään parhaansa. Leiripomon on oltava täysi-ikäinen. 

Varaleiripomo toimii leiripomon sijaisena tarvittaessa ja avustaa leirin johtotehtävissä. 
Leiripomo ja varaleiripomo sopivat keskenään työnjaostaan. Varaleiripomo myös auttaa 
ja tukee muuta henkilökuntaa.  

Leirijärjestäjä toimii tiiviissä yhteistyössä leiripomon kanssa. Hän vastaa esimerkiksi 
tiedottamisesta ja markkinoinnista sekä vastaanottaa ilmoittautumiset. Leirijärjestäjä 
varaa leiripaikan, vastaa taloudesta ja organisoi logistiikan sekä kuljetukset. Piirin 
leireillä leirijärjestäjänä toimii usein nuorisotoiminnan työntekijä. Leirijärjestäjän tulee 
olla täysi-ikäinen, eikä hän välttämättä osallistu itse leirille. 

Sairaanhoitaja vastaa kaikista terveyteen tai sairauteen liittyvistä asioista ja tilanteista. 
Sairaanhoitaja myös vastaa leiriläisten lääkkeistä ja lääkityksestä sekä tekee päätöksen 
sairastuneen leiriläisen kotiinlähettämisestä. Sairaanhoitajan tulee olla täysi-ikäinen 
hoitoalan ammattilainen tai opiskelija. 

Keittiövastaavan tehtäviin kuuluu organisoida keittiön toimintaa, vastata 
ruuanvalmistuksesta ja tarjoilusta sekä johtaa keittiöhenkilökuntaa. Keittiövastaavan 
tulee hallita keittiöhygienia ja ruuanvalmistus isolle joukolle. Hänen myös vastaa 
keittiön turvallisuudesta ja erityisruokavalioiden asianmukaisesta huomioimisesta. 
Keittiöhenkilökunnalla tulee olla voimassaoleva hygieniapassi. Keittiövastaavan tulee 
olla täysi-ikäinen. 

Huoltovastaava organisoi ja vastaa leirin huollosta ja toimii huoltohenkilökunnan 
johtajana. Huoltohenkilökunnan työnkuvaan kuuluu esimerkiksi saunan lämmittäminen 
ja siivouksen organisoiminen.  

Turvallisuusvastaava vastaa koko leirin turvallisuudesta. Hän laatii ennen leirin alkua 
turvallisuussuunnitelman ja ohjeistaa muuta henkilökuntaa turvallisuusasioissa. Hän 
hallitsee turvallisuuteen liittyvien välineiden käytön ja sijainnin sekä vastaa 
turvallisuusharjoituksista. 

Ohjelmavastaavan tehtäviin kuuluu ohjaajien ja muun henkilökunnan auttaminen 
ohjelman koostamisessa, järjestelyssä ja toteuttamisessa. Ohjelmavastaava 
mahdollisesti myös järjestää koko leirin yhteistä ohjelmaa ja tarvittaessa auttaa ohjaajia 
ohjelman suunnittelussa ja vetämisessä. 

Ohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat ohjelman. He myös vastaavat oman ryhmänsä 
leiriläisten viihtymisestä ja turvallisuudesta. He huolehtivat leiriläisistä myös ohjelman 
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ulkopuolella. Mikäli leirillä ei ole erillistä huoltohenkilökuntaa, ohjaajat vastaavat myös 
esimerkiksi ratojen rakentamisesta ja muusta ohjelmien valmistelusta. 

 

Ohjaajahaku 

Leiripomo tekee ohjaajavalinnat. Ohjaajien täytyy olla 15 vuotta täyttäneitä. 
Tapauskohtaisesti myös tätä nuorempia voidaan ottaa apuohjaajiksi, mutta heitä ei 
lasketa henkilökunnan vahvuuteen. Suomenkielisillä leireillä ohjaajien on 
turvallisuussyistä pärjättävä leiriläisten kanssa arjen asioissa suomeksi. Alaikäisten 
ohjaajien tulee toimittaa leirille saapuessaan huoltajan allekirjoittama lupalappu. 

 

Ohjaajahaun voi toteuttaa esimerkiksi sähköisesti (esimerkiksi Google Forms tai Lyyti).  
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LEIRILÄISET 

 

Yleistä leiriläisistä 

Leirin järjestäjät valitsevat minkä ikäisiä lapsia leirille osallistuu. Aikaisintaan 
lastenleireille voi osallistua samana vuonna kun aloittaa koulun. Tilanteessa, jossa 
vapaaehtoinen leirihenkilökunnan jäsen ei voi osallistua leirille mikäli ei voi ottaa 
huollettavaansa mukaan, tästä säännöstä voidaan poiketa. Tällöin lapsi kuitenkin on 
huoltajansa vastuulla koko sen ajan, kun on leirillä. Perheleirit, joille osallistutaan 
yhdessä huoltajan kanssa, eivät ole tämän ohjeistuksen alaisia. 

Tasapuolisuuden periaatteen vuoksi pääsääntö on, että kaikki lapset ovat tervetulleita 
leireille. Ilmoittautumislomakkeessa voi kuitenkin mainita, että jokaisen leiriläisen tulee 
kuitenkin pärjätä itsenäisesti 
arkitoimissa, kuten 
ruokailussa, 
hygieniatoiminnoissa, 
kommunikoinnissa ja 
liikkumisessa. Jos lapsi ei 
pärjää itsenäisesti näissä 
tilanteissa, voi tarjota 
mahdollisuuden osallistua 
leirille avustajan kanssa. 
Tällaisessa tilanteessa 
avustajalta ei peritä erillistä 
leirimaksua. Avustajasta tulee 
mainita ilmoittautumisen 
yhteydessä. 

Ilmoittautuminen 

Leirin ilmoittautuminen 
kannattaa hoitaa sähköisesti. 
Saatavilla on useita erilaisia 
lomakepalveluita (esimerkiksi 
Google Forms ja Lyyti). Piirin 
nuorisotoiminnan työntekijä 
auttaa 
ilmoittautumislomakkeen 
luomisessa. 
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Ilmoittautumislomakkeen yhteydessä tulee olla esittelyteksti, josta ilmenee ainakin 
leirin ajankohta, hinta, leiripaikka, leiriläisten maksimimäärä ja henkilö, johon voi olla 
yhteydessä leiriin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi oleellisia tietoja ovat esimerkiksi 
leiriläisten ikähaarukka, leirin suurpiirteinen sisältö ja tieto siitä, että erityislapset voivat 
osallistua leirille avustajan kanssa. 

 

Laskutus ja leirikirje 

Ilmoittautuneille lähetetään postitse lasku, leirikirje ja lupalappu. 

Leirimaksun eräpäivä tulee ilmoittaa selkeästi laskussa. Eräpäivä on hyvä asettaa 1-2 
viikkoa ennen leirin alkua. Maksujen valvomisen helpottamiseksi leiriläisten huoltajia voi 
pyytää toimittamaan kuvakaappauksen tai tulostetun kuitin maksetusta leirimaksusta 
lapsen saapuessa leirille. Laskutuksessa tulee noudattaa ajantasaista lainsäädäntöä. 
Perusperiaatteena voi pitää sitä, että laskun lähettämisen ja eräpäivän välille on jäätävä 
vähintään kaksi viikkoa. Perustellusta syystä (esimerkiksi jälki-ilmoittautuneille) aika voi 
olla lyhempikin. Leirimaksut ovat yleensä perintäkelpoisia. 

Leirikirje on leiriläisille lähetettävä kirje, jossa ilmoitetaan tuleville leiriläisille tarvittavat 
tiedot etukäteen. Leirikirjeestä käy ilmi vähintään leirin perustiedot, tarvikelista, leirin 
yhteystiedot ja peruutusehdot. Leirikirjeeseen on hyvä listata melko tarkasti kaikki 
tarvikkeet, joita leirillä tarvitaan. On tärkeää huomioida leiripaikan vaatimukset, ohjelma 
ja vuodenaika.  

Leirikirjeen yhteydessä alaikäisten lasten vanhemmille tulee toimittaa 
allekirjoitettavaksi lupalappu, joka mukanaan lapsi saapuu leirille (LIITE 2). Lupalappuun 
tulee merkitä selvästi huoltajan suostumus siihen, että lapsi osallistuu leirille. Lisäksi 
lupalappuun voi merkitä kuvausluvan ja puhelinnumeron, josta huoltajan saa kiinni leirin 
aikana. 

Henkilötiedot 

Leiriläisten henkilötietoja tulee käsitellä yksityisyyttä kunnioittaen. Leirin aikana 
pomolla tulee olla ajantasainen nimilista ja tiedossaan kaikki leiriläisten 
ilmoittautumislomakkeen tiedot. Ohjaajien tulee tietää leiriläisistään vähintään kaikki 
turvallisuuteen liittyvät asiat (esimerkiksi sairaudet ja allergiat). Leiripomo tekee 
harkinnan siitä, mitkä tiedot kenenkin henkilökunnan jäsenen on tarpeen tietää. 
Leiriläisillä on oikeus yksityisyyteen, joten henkilökohtaisia tietoja saa jakaa vain 
perustellusta syystä.
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LEIRIN SUUNNITTELU 

 

Miten leirin suunnittelu aloitetaan? 

Leirin suunnittelu aloitetaan vastuuhenkilöiden valinnalla. Kuka on leiripomo, kuka leirin 
järjestää? Järjestäjänä voi olla esimerkiksi piiri, osasto tai osaston nuorisoryhmä. Leirejä 
voi myös järjestää yhteistyössä muiden osastojen tai muiden järjestöjen kanssa. 

Seuraavaksi tulee miettiä, mistä rahoitus saadaan. Kuka leirin maksaa? Kuinka suuri 
budjetti on? Tässä vaiheessa on hyvä jo vähän kartoittaa, kuinka paljon esimerkiksi 
alueen leiripaikat maksavat. 

Tämän jälkeen on aika miettiä ajankohtaa, paikkaa ja kohderyhmää. Hyviä ajankohtia 
ovat koulujen loma-ajat ja viikonloput. Ajankohtaa valitessa täytyy huomioida 

vuodenajat, koska esimerkiksi 
päivän pituus ja sääolot 
vaikuttavat ohjelmaan. 
Leiripaikka valitaan sen 
mukaan, minkälaista ohjelmaa 
leirille on tulossa ja kuinka 
monta osallistujaa leirille 
halutaan. Ensimmäistä kertaa 
järjestettävälle leirille ei 
välttämättä kannata tavoitella 
useita kymmeniä osallistujia, 
vaan asettaa tavoitemääräksi 
esimerkiksi 15 leiriläistä. 

Leiripaikka kannattaa varata 
jo melko aikaisessa vaiheessa. 
Varausta tehdessä kannattaa 
varmistaa ainakin 
peruutusehdot ja se, mitä 
kaikkea leiripaikan palveluihin 
sisältyy ja mitkä asiat täytyy 
hoitaa itse. Mahdollisuuksien 
mukaan leiripaikkaan 
kannattaa käydä 
tutustumassa etukäteen, se 
helpottaa ohjelman 
suunnittelua.  



 

9 
 

Ohjelman suunnittelu 

Leirin ohjelman tulee olla suunniteltuna jo ennen leiriä. Hyvä suunnitelma sujuvoittaa 
huomattavasti leirin kulkua. Tyypillisesti Suomen Punaisen Ristin lastenleirien 
ohjelmaan sisältyy ensiapua, askartelua, yhdessä leikkimistä, vierailijoita, uimista ja 
leiridisko tai jokin muu erityisempi iltaohjelma. Nämä eivät kuitenkaan ole pakollisia tai 
ainoita mahdollisia elementtejä. Halutessaan leirille voi keksiä teeman, jonka pohjalta 
ohjelman voi rakentaa. Teema voi olla melkein mitä tahansa, esimerkiksi ensiapu tai 
kokkaus. Suunnittelun avuksi voi laatia esimerkiksi Exceliin aikataulun. 

Ohjelman suunnittelussa on huomioitava leirin kohderyhmä, ajankohta, henkilökunnan 
määrä ja taidot sekä leiripaikan rajoitukset ja mahdollisuudet. Suunnitelmissa on myös 
hyvä olla joustovaraa – leireille on hyvin tyypillistä, että yllättäviä tilanteita tulee eteen 
eikä kaikkeen voi ikinä varautua.  

Ohjelmaa suunnitellessa kannattaa myös miettiä, onko leirillä vapaa-aikaa. Toisaalta 
vapaa-aika antaa leiriläisille mahdollisuuden hengähtää ja tutustua toisiinsa 
vapaammin, mutta se saattaa myös aiheuttaa pulmatilanteita. Erityisesti pienemmät 
leiriläiset eivät välttämättä osaa keksiä itselleen tekemistä vapaalle ajalle, joten joka 
tapauksessa on oltava ohjaajia, jotka ovat valmiita leikittämään ja viihdyttämään lapsia 
tauon ajan.  

Mikäli leirille ei halua erillistä vapaa-aikaa, täytyy muuten pitää huolta siitä, että lapset 
eivät väsähdä. Tämä onnistuu esimerkiksi vuorottelemalla rauhallisempia ja 
vauhdikkaampia ohjelmanumeroita. Pienemmille leiriläisille voi myös aikatauluttaa 
päivälevon, jonka aikana voi nukkua päiväunet tai muuten rauhoittua. 

 

                                                                                                                                                           © Jussi Partanen, Suomen Punainen Risti  



 

10 
 

TURVALLISUUS 

 

Yleistä turvallisuudesta 

Leirin turvallisuus on ehdottoman tärkeää, ja on jokaisen leirihenkilökuntaan kuuluvan 
vastuulla. Kenen tahansa tulee välittömästi kertoa turvallisuusvastaavalle, mikäli 
huomaa puutteita leirin turvallisuudessa.  

Jokaiselle leirille on laadittava turvallisuussuunnitelma. Se on myös käytävä 
yksityiskohtaisesti läpi leirihenkilökunnan kanssa ennen leirin alkua. Tämän 
ohjeistuksen liitteenä on pohja, jota voi käyttää suunnitelman luomisessa (LIITE 1).  

Leirin aikana leiriläisten nukkumatiloissa tulee aina olla vähintään yksi täysi-ikäinen 
henkilökunnan jäsen. 

 

Lasten koskemattomuuden turvaaminen 

Kaikilta uusilta pomoilta ja ohjaajilta tarkistetaan rikosrekisteriote. Rikosrekisteriotteen 
tilaa toiminnan järjestäjä (piiri tai osasto), joka vastaa myös siitä aiheutuvista kuluista. 
Toiminnan järjestäjän vastuulla on päättää, kuka otteet tarkistaa. Rikosrekisteriotteen 
tilaamiseen tarvitaan vapaaehtoisen kirjallinen suostumus. Otteita on käsiteltävä 
ehdottoman luottamuksellisesti, eikä niiden sisällöstä saa kertoa muille. Otteita ei saa 
arkistoida, ja niistä saa merkitä muistiin ainoastaan henkilön nimen ja 
tarkistuspäivämäärän. Piirin työntekijät auttavat kaikissa otteiden tarkistamiseen 
liittyvissä pulmissa. 

 

Aina rikostaustaa ei voida 
selvittää esimerkiksi 

suomalaisen 
henkilötunnuksen 

puuttumisen vuoksi. Tällöin 
henkilö voi kyllä kuulua 
leirihenkilökuntaan, mutta 
lasten kanssa toimiessa 
tulee olla läsnä toinenkin 
ohjaaja. 

Leirihenkilökunnalle tulee 
tarjota koulutusta lasten 

koskemattomuuden 
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turvaamiseen liittyvistä asioista. Rikosrekisteriotteen tarkistamisesta tulee tiedottaa 
hyvissä ajoin, esimerkiksi jo henkilökuntaa rekrytoidessa. Kaikkiin epäilyihin lasten 
koskemattomuuden vaarantumisesta leirillä tulee suhtautua vakavasti, ja niistä on 
tiedotettava viipymättä leiripomolle tai piirin työntekijälle. Mikäli on syytä epäillä 
rikosta, hoitaa piirin työntekijä kaiken viranomaisyhteydenpidon.  

 

Saunominen ja uiminen 

Saunomisen ja uimisen turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

Uidessa vedessä tulee aina olla vähintään yksi uimataitoinen ohjaaja viittä leiriläistä 
kohden. Lisäksi rantavalvojina tulee olla vähintään kaksi uimataitoista ohjaajaa, joista 
ainakin toisen olisi hyvä olla täysi-ikäinen. Rantakohtaisesti on päätettävä, kuinka 
monta lasta vedessä saa olla yhtä aikaa. Rantavalvojien tulee pitää lukua siitä, kuinka 
monta lasta vedessä kulloinkin on. 

Saunassa ja pesutiloissa tulee olla vähintään yksi ohjaaja. Erityisesti tiloissa, joissa on 
kuumavesikattiloita, kiukaita tai muita vastaavia potentiaalisia palovammavaaroja on 
kiinnitettävä huomiota siihen, että tilassa ei ole liikaa tungosta. Peseytymistilanteissa 
on myös aina huomioitava leiriläisten ja ohjaajien sukupuoli. 

 

                                                                                                                                                                   © Teemu Ullgrén, Suomen Punainen Risti 
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TALOUS 

 

Yleistä taloudesta 

Leirien tarkoitus ei yleensä ole tuottaa voittoa. Leirimaksuilla voidaan kattaa melko 
suuri osa kuluista, mutta usein järjestäjälle jää maksettavaa. Leirimaksun määrän 
päättävät leiripomo ja leirin järjestäjä. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että leirimaksun 
olisi hyvä kattaa edes leiriläisen ruokakustannukset. Leirimaksuissa on mahdollista 
tarjota alennusta Punaisen Ristin jäsenille (esimerkiksi jäsenet 70 €, muut 80 €).  

Kannattaa selvittää, onko tarvittavia tavaroita mahdollista lainata esimerkiksi osastolta 
tai piiriltä. Mikäli leirille suunnitellaan telttamajoitusta, kannattaa tiedustella Kalkun 
valmiusvarastolta tai Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä mahdollisuutta lainata 
telttoja. 

Leirin markkinoinnissa kannattaa suosia maksuttomia ja edullisia kanavia, kuten 
sosiaalista mediaa ja koulumarkkinointia. Markkinointi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. 

 

 

                                                                                                                                                                    © Satu Meronen, Suomen Punainen Risti  
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Budjetti 

Leirille on laadittava budjetti, ja talouden tilannetta on seurattava. Kaikki hankinnat on 
suunniteltava etukäteen. Ruokalista ja siihen tarvittavat ruoka-aineet sekä niiden 
kustannukset tulee myös olla suunniteltuna hyvissä ajoin. 

Leirien suurimmat kulut muodostavat yleensä leiripaikka ja ruokailut. Muita 
kustannuksia tulee esimerkiksi askartelutarvikkeista, ensiapuvälineistä, ohjaajien 
leiripaidoista tai muista huomionosoituksista, ohjelmatarvikkeista ja ulkopuolisista 
palveluista. Lisäksi budjetissa tulee huomioida vakuutukset ja matkakorvaukset. 

 

Leirikioski 

Leirillä usein on kioski, joka on auki esimerkiksi ruokailujen yhteydessä. Kioskin tulisi 
vähintään kattaa omat kustannuksensa, lisäksi sen tuottoja voidaan käyttää kattamaan 
leiristä aiheutuvia kuluja.  

Piiri voi auttaa leirikioskia varten tarvittavan pohjakassan hankkimisessa. Sitä voi myös 
tiedustella esimerkiksi oman piirin kirppareilta. Se, kuinka suuri pohjakassa vaaditaan, 
riippuu leirin koosta. Isohkolla leirillä hyvä summa on pari sataa euroa. Kannattaa 
huomioida, että kassassa on riittävä määrä pientä vaihtorahaa. 

Leirikioskin myyntiä tulee seurata. Valvontaa helpottaa joko tukkimiehen kirjanpidon 
pitäminen myydyistä tuotteista tai päivittäiset inventaariot. Leirikioskin kassa tulee 
laskea ja kirjata päivittäin erilliseen kioskivihkoon. Vähintään kahden vapaaehtoisen 
tulee osallistua kassan laskemiseen. Laskijoiden nimet tulee aina kirjata ylös. 
Leirikioskin kassan tulee olla lukollinen ja kassaa tulee säilyttää paikassa, jossa se ei ole 
ulkopuolisten saatavilla. Leirikassa tilitetään leirin jälkeen. 

 

 

ERITYISTILANTEET LEIRILLÄ 

 

Sairastumiset 

Leiriläisen sairastuessa tulee asiasta ilmoittaa viipymättä sairaanhoitajalle. 
Sairaanhoitaja tekee terveydentilaan liittyvät päätökset ja hoitaa niiden tiimoilta 
yhteydenpidon huoltajaan. Tarvittaessa sairaanhoitaja voi yhdessä leiripomon kanssa 
tehdä päätöksen sairastuneen lapsen lähettämisestä kotiin.  

Mikäli leirihenkilökunnan jäsen sairastuu, tekee hän yhdessä sairaanhoitajan kanssa 
päätöksen siitä, voiko jatkaa leirillä vai lähteekö kotiin. Leiriolosuhteissa pöpöt tarttuvat 
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herkästi, joten näissä päätöksissä tulee miettiä koko leirin etua. Mikäli henkilökunnan 
jäsen joutuu lähtemään kesken leirin, tekee leiripomo päätöksen siitä, täytyykö leirin 
sisäistä tehtävänjakoa muuttaa, esimerkiksi siirtää toisesta ryhmästä ohjaaja 
sairastuneen tilalle. 

On tärkeää muistaa, että lain mukaan ilman huoltajan erillistä suostumusta alaikäiselle 
ei saa antaa edes särkylääkettä tai antihistamiinia. Mikäli leiriläisellä on tarve 
esimerkiksi särkylääkkeelle, eikä hänellä ole sellaista itsellään mukana, on 
sairaanhoitajan aina ensin soitettava huoltajalle. Poikkeuksena tästä on kyypakkaus ja 
muut ensiapuna annettavat lääkkeet. Niistäkin täytyy ilmoittaa huoltajalle niin pian kuin 
mahdollista.  

 

Päihteet 

Alkoholin ja muiden päihteiden käyttäminen leirin aikana on ehdottomasti kielletty sekä 
henkilökunnalta että leiriläisiltä. Jos jonkun havaitaan käyttäneen päihteitä, hänet 
poistetaan leiriltä välittömästi. Alkoholia tai muita päihteitä ei myöskään saa säilyttää 
leiripaikalla. Mikäli päihteitä käyttänyt tai säilyttänyt on alaikäinen, ilmoitetaan hänen 
huoltajilleen asiasta. 

Tupakointi leirialueella ei ole sallittua. Tupakka-asioissa jokaisen on noudatettava 
Suomen lakia, eli tupakointi on kielletty kaikilta alle 18-vuotiailta. Tupakkatuotteet eivät 
saa olla lasten nähtävillä missään tilanteessa. 

 

Koti-ikävä 

Lähes kaikilla leireillä, joilla ollaan yön yli, tulee eriasteisia koti-ikävätapauksia. Leirit 
ovat usein pienemmille lapsille ensimmäisiä kertoja, kun he ovat yötä jossain ilman 
tuttuja aikuisia. Leiri voi muutenkin olla uudenlainen kokemus ja siksi jännittävä. 
Ensisijaisesti leiriläistä ei kannata heti lähettää kotiin, koska koti-ikävä voi hyvinkin 
mennä ohi, ja lapsen itseluottamus kasvaa kun hän pärjäsikin uudessa tilanteessa. 

Usein koti-ikävän poistamiseen riittää se, että lapsen huomion ohjaa johonkin muuhun. 
Seuraavasta kivasta ohjelmasta muistuttaminen tai vaikka karkin syöminen voi riittää 
siihen, että paha mieli menee ohi. Lapsen kanssa voi myös tehdä sopimuksen, että 
seuraavana aamuna puhutaan uudestaan kotiin lähtemisestä, mikäli hän vieläkin niin 
tahtoo. Kotiin kannattaa soittaa vasta, kun on selvää että leiriläinen ei muuten 
rauhoitu. Silloinkaan leiriläisen ei kannata antaa soittaa itsenäisesti, vaan leiripomon 
on hyvä puhua ensin huoltajien kanssa.  
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LIITE 1 – Turvallisuussuunnitelma 

 

Tapahtuma: _________________________________________________________________________________________________ 

Osallistujat (kohderyhmä, määrä): _______________________________________________________________________ 

Ajankohta: __________________________________________________________________________________________________ 

Tapahtumapaikka (osoite): _______________________________________________________________________________ 

Järjestäjä: _____________________________________________puh. ________________________________________________ 

Leiripomo: ____________________________________________puh. ________________________________________________ 

Varaleiripomo: ________________________________________puh. ________________________________________________ 

Vastuuohjaajat: _______________________________________puh. ________________________________________________ 

_______________________________________puh. ________________________________________________ 

_______________________________________puh. ________________________________________________ 

_______________________________________puh. ________________________________________________ 

_______________________________________puh. ________________________________________________ 

_______________________________________puh. ________________________________________________ 

_______________________________________puh. ________________________________________________ 

_______________________________________puh. ________________________________________________ 

Keittiövastaava: _______________________________________puh. ______________________________________________ 

Turvallisuusvastaava: _________________________________puh. _______________________________________________ 

Ensiapuvastaava: ______________________________________puh. _______________________________________________ 
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Tärkeitä numeroita:  

Hätäkeskus: 112  

Myrkytystietokeskus: (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde) 

Lähin terveyskeskus tms. 

päivällä:          ______________________________________________________________________________________________ 

illalla:             _______________________________________________________________________________________________ 

yöllä:              ______________________________________________________________________________________________ 

viikonloppuisin: _____________________________________________________________________________________________ 

Leirikeskuksen talonmies tms.: ___________________________________________________________________________ 

 

Muita tärkeitä numeroita (esim. taksi, lähin terveyskeskus, palolaitos): 

_______________________________________________________________________________________________                             

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Leirin kuvaus:                    

_______________________________________________________________________________________________                             

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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RISKIKARTOITUS: 

RISKI  
(otsikot 
esimerkkejä, 
joita tulee lisätä 
tai poistaa 
tarpeen 
mukaan) 

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

SEURAAMUS  
(S)  
1=lievästi 
haitallinen  
2=haitallinen  
3=erittäin  
haitallinen 

RISKI  
KERROIN  
(TxS)  
2= vähäinen  
3=kohtalainen  
4,6=merkittävä  
9=sietämätön 

RISKIEN HALLINTA  
- ennakoivat 
toimenpiteet  
- kerrointa 
alentavat 
toimenpiteet  
- varotoimenpiteet 

Liikenne: 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

Majoitus: 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

Sairastumiset/ 
Tapaturmat: 

    

 
 
 
 
 

    

Muut: 
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LIITE 2 - Lupalappu  

 

 

Hei! 

Tervetuloa Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin kesäleirille (päivämäärät). Kaikilta 
alaikäisiltä tarvitaan huoltajan kirjallinen lupa leirille osallistumiseen. Täyttäkää kotona alla olevan 
lomake ja tuokaa mukananne leirille.  

Leirin vapaaehtoisena pomona toimii (leiripomon nimi ja puhelinnumero)  

Terveisin, 

(Leirin järjestäjän tai piirin työntekijän nimi ja puhelinnumero) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Annan __________________________________________ luvan osallistua Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piirin kesäleirille aikavälillä (päivämäärät). 

 

Leiriläisestä saa ottaa kuvia leirin aikana 

Kyllä               Ei    

 

Leiriläisestä otettuja kuvia saa käyttää leirin ja Suomen Punaisen Ristin materiaaleissa ja 
markkinoinnissa 

Kyllä                Ei       

 

 

Huoltajan yhteystiedot leirin aikana (nimi, puhelinnumero) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________ _________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys   Aika ja paikka 
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LIITE 2 - Lupalappu  

 

 

Hei! 

Tervetuloa Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin kesäleirille (päivämäärät). Kaikilta 
alaikäisiltä tarvitaan huoltajan kirjallinen lupa leirille osallistumiseen. Täyttäkää kotona alla olevan 
lomake ja tuokaa mukananne leirille.  

Leirin vapaaehtoisena pomona toimii (leiripomon nimi ja puhelinnumero)  

Terveisin, 

(Leirin järjestäjän tai piirin työntekijän nimi ja puhelinnumero) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Annan __________________________________________ luvan osallistua Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piirin kesäleirille aikavälillä (päivämäärät). 

 

Leiriläisestä saa ottaa kuvia leirin aikana 

Kyllä               Ei    

 

Leiriläisestä otettuja kuvia saa käyttää leirin ja Suomen Punaisen Ristin materiaaleissa ja 
markkinoinnissa 

Kyllä                Ei       

 

 

Huoltajan yhteystiedot leirin aikana (nimi, puhelinnumero) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________ _________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys   Aika ja paikka 

 



Miten leiri 
järjestetään? 

T Ä S T Ä  O H J E I S T U K S E S T A  
L Ö Y T Y V Ä T  P E R U S T I E D O T  

L A S T E N L E I R I E N  
J Ä R J E S T Ä M I S E S T Ä .  
O H J E E T  K A T T A V A T  

K A I K K I  V A I H E E T  
V A S T U U H E N K I L Ö I D E N  

V A L I N N A S T A  S I S Ä L L Ö N  
S U U N N I T T E L U U N  J A  

L E I R I M A K S U N  
L A S K U T T A M I S E S T A  

K O T I - I K Ä V Ä N  
K Ä S I T T E L Y Y N .  


