
  

YLEISIÄ OHJEITA PERHETAPAHTUMAN/-RETKEN JÄRJESTÄJÄLLE

Tutustu etukäteen 
kohteeseen, jossa 
tapahtuma järjes-
tetään
• Varmista, että 

se on tarkoituk-
senmukainen 
juuri teidän ta-
pahtumaanne. 

Selvitä, miten osal-
listujat pääsevät 
paikalle 
• Parkkipaikat
• Julkiset kulku- 

välineet 
Reittiohjeet

• Mahdollinen    
esteettömyys

Ohjaajat ja muut vapaaehtoiset
• Kuinka monta ohjaajaa, apuohjaajaa tai 

muuta vapaaehtoista tapahtumassa tarvi-
taan, jotta toteuttaminen ei ole järjestäjille 
ylivoimaista, osallistujat saavat tapahtu-
massa riittävästi ohjeistusta ja turvalli-
suusnäkökulmat on huomioitu?

• Huomioikaa myös mahdollinen liikenteen oh-
jaus, kahvio- tai nuotiopiste, jäsenhankinta 
yms. ja niihin tarvittavien vapaaehtoisten 
määrä. 

Vastuut ja työnjako
• Sopikaa etukä-

teen selkeästi,          
kuka vastaa 
mistäkin, ennen 
tapahtumaa, ta-
pahtuman aikana 
ja tapahtuman 
jälkeen

Turvallisuus
• Selvitä, onko tapahtuman toteutuksessa tai paikassa erityisiä turvalli-

suusriskejä
• Laadi turvallisuussuunnitelma ja tapahtuman riskikartoitus
- Turvallisuusuunnitelmapohja löytyy tästä linkistä
- Suomen Ladun laatimia riskikartoituksia eri toimintamuotoihin ja    
riskikartoituspohja löytyvät  tästä linkistä
• Sovi, kuka toimii ensiapuvastaavana 
- Huolehdi asianmukainen ja tarkistettu ea-pakkaus tapahtumaan
- Varmista tapahtumapaikan tarkka osoite, mahdollisia pelastustoimia 
varten. Tai jos tapahtuma on maastossa, kartoita sopivat noutopaikat ja 
niiden koordinaatit.
- Lataa puhelimeesi 112 -sovellus. Hälytyskeskus/pelastushenkilökunta saa 
tarkan sijaintinne selville myös sen avulla. Varmista, että puhelimesi akku 
on täyteen ladattu. 
• Tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun eri-

tyisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, 
tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma ja toimitettava 
se paikalliselle pelastusviranomaiselle. Ohjeet pelastussuunnitelman  
laadintaan tästä linkistä.

Markkinointi ja viestintä
Tapahtuman mainostaminen
• Päätä kohderyhmä ja markkinoi sen mukaan 

(sosiaalinen media, verkkosivut, mainokset       
ilmoitustauluilla, lehtimainokset…)

• Hyvä tapahtumailmoitus tai -kutsu 
- kertoo selkeästi, mitä, missä ja milloin tapahtuu
- antaa kuvan siitä, kenelle tapahtuma on   
tarkoitettu
- kertoo, miksi kannattaa tulla paikalle
- saa tuntemaan itsensä tervetulleeksi mukaan
- kertoo, täytyykö tapahtumaan ilmoittautua 
erikseen ja mihin mennessä
- kertoo keneltä saa lisätietoja
- kertoo millaiset varusteet osallistujilla pitää olla
Mikäli tapahtumaan on ilmoittautuminen, tiedota 
osallistujille erikseen, mitä he tarvitsevat mukaan 
(esim. eväät tai vuodenajan ja tapahtuman mu-
kaiset varusteet), yhteystiedot ja miten löytää 
perille. 

Ennen tapahtumaa

https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/aineistot/turvallisuus-ja-vakuutusasiat/turvallisuusasiakirja.html
https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/aineistot/turvallisuus-ja-vakuutusasiat/riskianalyysit.html
https://www.pelastuslaitokset.fi/sites/default/files/2020-03/Opas-yleistapahtuman-pelastussuunnitelman-laadintaan-2017.pdf


  

Tapahtuman aikana

Toivota osallistujat 
tervetulleiksi ja 
kerro tapahtuman 
kulusta.

Kerro selvästi, että 
lapset ovat omien 
aikuistensa vas-
tuulla koko tapah-
tuman ajan.

Ohjeista, kannusta 
ja innosta osallis-
tumaan, myös 
aikuisia.

Huomioi ohjauksen 
aikana kenelle oh-
jeet suunnataan. 
Puhu jokaiselle ikä-
tason mukaisesti.

Huolehdi, että toi-
minta on koko ajan 
turvallista. Tarvit-
taessa muuta suun-
nitelmaa.

Tapahtuman jälkeen

Pyri huomioimaan 
kaikki osallistujat 
tapahtuman aika-
na, edes hetken 
ajan.

Huolehdi aika-
taulusta. Toiminta 
aloitetaan ja lope-
tetaan etukäteen 
ilmoitetun aika-
taulun mukaisesti. 

Tapahtuman yh-
teenveto tuoreel-
taan muiden oh-
jaajien/järjestäjien 
kanssa.

Pyydä palautetta 
osallistujilta joko 
tapahtuman päät-
teeksi tai sen jäl-
keen.

Arviointi -> opi-
taan kokemuksista 
ja palautteista ja 
huomioidaan ne 
seuraavaa tapah-
tumaa järjestet-
täessä.



  

VARUSTEVINKKEJÄ PERHETAPAHTUMIEN JÄRJESTÄJILLE 

Luupit
Luuppi on pieni suurennuslasi, jossa on oma “kuppi” tutkittavalle kohteel-
le ja se on erinomainen väline kaikenlaisille koko perheen retkille. Luupeilla 
tutkimisesta innostuvat niin lapset kuin aikuisetkin. Ennen retkeä luuppei-
hin kannattaa laittaa naru lenkiksi, näin osallistujan on helpompi käsitellä 
luuppia eikä se katoa niin helposti. Lenkin avulla luupin voi laittaa esim. 
ranteeseen roikkumaan. Jos luuppi roikkuu kaulassa, on varmistettava, 
että naru on sellaista, joka katkeaa helposti vedon kohdistuessa siihen. 

Osallistujille ohjeistetaan, että luuppi laitetaan tutkittavan kohteen päälle 
pintaa (esim. puu tai kivi) vasten. Silmä laitetaan aivan kiinni mustaan 
luupin renkaaseen ja toinen silmä suljetaan. Luupin kautta voi ottaa myös 
hienoja suurennuskuvia laittamalla kameran linssi aivan luupin linssiin kiin-
ni. Osallistujia ohjeistetaan selkeästi, että luuppia ei saa jättää maastoon 
etenkään aurinkoisena päivänä. Luuppi kerää auringonsäteitä niin, että se 
voi sytyttää maaston palamaan.

Tarppi
Tarppi on kiinnitysnauhoilla tai 
-lenkeillä varustettu vedenpi-
tävä kangas, jota käytetään 
retkeilyssä moneen eri tarkoi-
tukseen, pääosin majoitteena. 
Perheretkellä ja -tapahtumissa 
tarpista voi tehdä sateelta, 
tuulelta tai auringolta nopean 
suojan, jonka alla on mukava 
viettää vaikka eväshetki tai ju-
tella mukavia. Tarppia voi myös 
hyödyntää esimerkiksi majan-
rakennuksessa omana ohjelma-
numeronaan. 

Köydet
Tapahtumissa on hyvä olla aina mukana 
erilaisia köysiä. Paitsi, että ripustettavaa ja 
sidottavaa on lähes aina tai alueita voi raja-
ta niiden avulla, ovat ne myös monikäyttöisiä 
erilaisten toimintapisteiden rakentamiseen. 
Esimerkiksi:
• Sokkoköysirata - Tehdään turvalliseen 

maaston kohtaan köydestä/köysistä reit-
ti. Köysi sidotaan n. metrin korkeudelle 
ensimmäiseen puuhun ja pujotellaan se 
puulta puulle niin pitkälle kuin köysi/köy-
det riittävät. Osallistujat kulkevat reitin 
sokkona köyttä kädellä seuraten.

• Laskeutuminen - Vahva köysi sidotaan 
tukevalla ja pitävällä solmulla terveeseen 
ja riittävän paksuun puuhun rinteen ylä-
päähän. Vapaa köysi pudotetaan rinnet-
tä alas. Osallistujat kiipeävät rinnettä 
ylös köyden avulla. 

• Hämähäkinseitti - Tehdään köydestä 
puiden väliin hämähäkinseitti, jonka läpi 
osallistujien tulee kulkea koskematta 
“seittiin”. Toisia saa (pitää) auttaa. Hä-
mähäkinseitti voi joko olla kahden puun 
välissä pystyssä, jolloin ylimmistä väleistä 
pääsee vain muiden avulla tai vaakata-
sossa n. 0,5 m:n korkeudella pujotellen 
puulta puulle. 

Muovipussit
Mukana kannattaa aina olla muuta-
mia tyhjiä pienehköjä muovipusseja 
(esim. leipäpussit). Niihin voi kerätä 
maastosta roskia tai jos jonkun ken-
gät kastuvat läpimäräksi, pussit voi 
laittaa jalkaan kuivan sukan päälle 
kengän sisään. Näin jalat pysyvät kui-
vina loppuretken ajan vaikka kengät 
ovatkin märät. 

Vesipullo
Varaa erillinen pullo puhdasta vettä. Siitä voi tarjota vettä osallistujalle, joka unohti vesi-
pullonsa kotiin tai huuhdella haavan tai roskan silmästä. 


