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4 pääpointtia 

–

 
1) Donkkis Big Night -iloissa, -kerhoissa tms. osallistujat tulevat olla 

vakuutettuja järjestäjän(Kansanlähetyspiirin tai/ja Seurakunnan) 

taholta; ryhmähenkivakuutuksella. Useammilla seurakunnilla ja 

Kansanlähetyspiireillä on ryhmähenkivakuutus, joka kattaa kaiken 

seurakunnan/klpiirin järjestämät tapahtumat ja toiminnat sekä niissä 

olevat osallistujat. Varmista tämä asia seurakunnan/Kansanlähetyspiirin 

työntekijältä hoitakaa ryhmähenkivakuutus asia kuntoon jos sellaista ei 

vielä järjestävällä taholla ole. 

2) Lisäksi on tärkeää, että olette tehneet Donkkis Big Night- illasta tai Donkkis - 

kerhosta turvallisuusasiakirjan ja teillä ohjaajilla on selkeänä mielessä erityisesti, 
miten voitte ennaltaehkäisevästi toimia, ettei tulisi mitään vahinkoja sekä, että 
jokainen ohjaaja varmasti tietää miten toimitaan palotilanteissa, mihin 
kokoonnutaan ulkona tai uhkaavissa tilanteissa, joissa pitää nopeasti poistua 
hätäpoistumisteiden kautta. Sekä mistä löytyy kokoontumistilan ensiapuvälineet 
ja kuka on Donkkis - toimintailtojen turvallisuusvastaava ja ensiapuvastaava. 
 
Valmiit turvallisuusasiakirjat löytyvät Donkki.net sivuilta Donkkis Big Night - 
infopaketin yhteydestä; http://donkki.net/infopaketit/ sekä tämän tiedoston 
lopusta: LIITE 1 tai voitte käyttää seurakuntanne omaa lapsi- ja nuorisotyön 
turvallisuusasiakirja pohjaa. 

http://donkki.net/infopaketit/


 

3) Lisäksi LIITTEENÄ 2 on TurvaDonkkis - ohjaaja ohjeistus mikäli haluatte 

sellaisen ohjaajatehtävän ottaa osaksi toimintaanne. Siitä on monilla 

paikkakunnilla ollut hyvää kokemusta yleisen järjestyksen ja rauhallisuuden ja 

sen myötä turvallisuuden takaamiseksi. TurvaDonkkis –ohjaajan slogan on: 

”Jokainen on turvatekijä!” Slogan kannustaa ohjaajien lisäksi lapsia 

henkilökohtaiseen vastuunkantamiseen kaikkien yhteisestä turvallisuudesta 

omalla hyvällä käytöksellään ja toisten huomioon ottamisella 

TurvaDonkkis – ohjaajaliivejä voit tilata Kansanlähetyksen juniorityön 
vastaavalta. Lisäksi LIITTEESSÄ 2 on tulostettavat ja laminoitavat tee se itse 
TurvaDonkkis – ohjaajaliivi. 
 

4) Uskomme kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka on luvannut kuulla 

rukouksemme. Käytännön turvallisuusjärjestelyiden lisäksi Donkkis- toiminnassa 
on tärkeää yhdessä rukouksessa pyytää hyvän Jumalan siunausta ja varjelusta 
toimintaan; lapsille sekä ohjaajille.  
 
 ” Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen 

kallio”. Jes. 26:4 
 
Mielellämme autamme turvallisuusasioissa, jos siihen liittyen tulee kysyttävää! 
 
Turvallisia, kivoja ja siunattuja Donkkis - iltoja toivottaen: 
  
Iida Hovi 
Juniorityön vastaava 
Suomen Ev. lut. Kansanlähetys 
iida.hovi@sekl.fi 
www.donkki.net 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.donkki.net/


LIITE 1 

 
 

DONKKIS BIG NIGHT – ILTOJEN TURVALLISUUSASIAKIRJA  
  
  
1. Asiakirjan laatija:  ______________________________________________________________________ 
  
2. Tapahtuman nimi:  _____________________________________________________________________ 
  
3. Tapahtumapaikka:  _____________________________________________________________________ 
  
4. Tapahtuma-aika:  ______________________________________________________________________ 
  
5.Osallistujien lukumäärä ja ikäjakauma:   

 
  Tilan sallittu maximi henkilömäärä:____________ 
 

7-14-vuotiaita __________ isosia    __________     aikuisia  __________  
 
Yhteensä:________ 

  
6.  Työntekijät ja muut vastuunkantajat:  
  
Turvallisuus- ja ensiapuvastaava, nimi, yhteystiedot ja koulutus:  
______________________________________________________________________________________ 
  
Kansanlähetyksen työntekijä, nimi ja yhteystiedot:  
_______________________________________________________________________________________ 
  
Seurakunnan työntekijä, nimi ja yhteystiedot:  
_______________________________________________________________________________________ 
  
  
7.  Perustiedot tapahtumasta  
  
Kuvaus tapahtumapaikasta ja sen 
turvallisuudesta:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
Tapahtumapaikka: _______________________________________________________________________ 
  
Turvallisuus:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
  
  
Kuvaus ohjelmasta: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



  
  
   
  
Kuvaus tapahtuman 
tiedottamisesta:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
   
  
  
8. Tapahtuman toimintaan liittyvien riskien arviointi  
  
Mahdollisia vaaratekijöitä sisältävä 
toiminta:________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
  
Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja riskien 
pienentämiseksi:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
  
  
9. Toiminta onnettomuustilanteessa  
  
Ensiapu ja tilannearviointi. Tarvittaessa soitto hälytyskeskukseen 112.   
  
1. Yksittäisessä onnettomuustilanteessa työntekijä/ ensiapuvastaava antaa ensiavun, vie tarvittaessa 
jatkohoitoon tai tilaa ambulanssin ja ottaa yhteyden loukkaantuneen osallistujan huoltajaan. 2. 
Suuronnettomuuksissa työntekijä/ vastuunkantajat huolehtivat osallistujista ja toimivat yhteistyössä 
pelastushenkilöstön kanssa.  3. Työntekijä tiedottaa esimiestään. Esimies huolehtii ulkoisen tiedottamisen. 
(suuronnettomuus) 4. Osallistujia pyydetään olemaan soittamatta ulkopuolisille ennen kuin saadaan tarkka 
tieto tapahtumasta ja jatkotoimista. (suuronnettomuus) 5. Työntekijä yhdessä esimiehensä kanssa vastaa 
tapahtuman tiedottamisesta osallistujien huoltajille. (suuronnettomuus) 6. Työntekijä täyttää aina 
onnettomuusraportin, joka liitetään osaksi turvallisuusasiakirjaa.   
  
  
10. Turvallisuusasiakirjan käsittely  
  
  
Asiakirjan laatijan allekirjoitus  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
  
A. Asiakirjaan perehtyminen (turvallisuusvastaavan allekirjoitus )  
  



     ____/____ ___________________________________________________  
  
  
(muun henkilökunnan allekirjoitukset)  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LIITE 2 

–

 Donkkis Big Night –illassa turvallisuutta turvaamaan voidaan 
nimittää erityinen TurvaDonkkis –ohjaaja, jolla on päällään sininen 
TurvaDonkkis –liivi ja hänellä on mukana ea-laukku(jossa 
turvallisuusasiakirja) sekä puhelin. 

 TurvaDonkkis –ohjaaja on erityisen tarpeellinen silloin kun lapsia 
on suuri määrä. TurvaDonkkis –ohjaajia voi olla yksi tai useampi 
riippuen lasten määrästä. 

 

 TurvaDonkkiksena voi toimia luotettava vapaaehtoinen tai 

työntekijä, joka sitoutuu seuraaviin TurvaDonkkiksen tehtäviin. 

 TurvaDonkkis on positiivinen, rauhallinen ja turvallisen jämäkkä 

hahmo, joka jo pelkällä läsnäolollaan luo Donkkis Big Night –iltaan 

turvallista ilmapiiriä. 

 TurvaDonkkis –ohjaajan slogan on: ”Jokainen meistä on 

turvatekijä!” Slogan kannustaa ohjaajien lisäksi lapsia 

henkilökohtaiseen vastuunkantamiseen kaikkien yhteisestä 

turvallisuudesta omalla hyvällä käytöksellään ja toisten huomioon 

ottamisella 



 Lapset voivat rohkeasti tulla aina TurvaDonkkiksen(niin kuin 

muiden Donkkis - ohjaajien) luo kertomaan jos lapsi tarvitsee apua 

tai huomaa muualla avun tarpeen 

 TurvaDonkkis voi olla myös koko illan virallinen 

turvallisuusvastaava, joka on laatinut turvallisuusasiakirjan tai 

sitten virallisena turvallisuusvastaavana voi toimia toinen henkilö 

kuten työntekijä. 

 TurvaDonkkis on koko Donkkis Big Night –illan ajan lapsia varten 

(ei muita vastuita, vapaa auttamaan siellä missä tarvitaan) 

 Alkuosuudessa TurvaDonkkis on tilassa ajoissa paikalla lapsia 

vastaanottamassa (yhdessä toisten Donkkis -ohjaajien kanssa), 

ohjaa istumaan ja huolehtii, että ilta lähtee hyvässä järjestyksessä 

liikkeelle. 

 TurvaDonkkis esittäytyy illan alussa ja kertoo lyhyesti illan säännöt 

tai pyytää jotakin toista ohjaajaa ne kertomaan/käymään yhdessä 

lasten kanssa läpi. TurvaDonkkis voi sitoutua yhdessä lasten 

kanssa sääntöjä noudattamaan painamalla esim. sormenjäljen 

fläppitaululla olevien sääntöjen alle. 

 TurvaDonkkis voi sopia yhdessä lasten kanssa ”hiljaisuusmerkin”, 

jota näyttämällä Donkkis -ohjaajajat voivat pyytää hiljaisuutta 

esim. peukkua näyttämällä, ja kun lapsi huomaa sen, hän hiljentyy 

ja näyttää samaa merkkiä  

 TurvaDonkkis huolehtii ja huomioi illan aikana lasten (fyysisestä, 

sosiaalisesta ja henkisestä) turvallisuudesta yhdessä toisten 

Donkkis -ohjaajien kanssa. 

  ”Huolehtii, että kaikilla kaikki hyvin” 

 Tarkkailee kokonaisturvallisuutta koko ajan sivusta  

 Ohjaa ensisijaisesti toisia Donkkis -ohjaajia apuun esim. 

levottomia lapsia rauhoittelemaan ja väliin istumaan, jonoja 

ohjaamaan, riitoja selvittelemään tai ensiapua antamaan. 

 TurvaDonkkis auttaa syrjään jääviä lapsia mukaan porukkaan ja 

ystävystymään 



 TurvaDonkkis antaa lapsille positiivista huomiota ja pyrkii aina 

kärsivällisesti ja hyväntahtoisesti löytämään ratkaisut asioihin 

 TurvaDonkkis on tarkoin perehtynyt turvallisuusasiakirjaan ja 

toimii eritilanteissa asiakirjan mukaisesti 

 Illan lopuksi TurvaDonkkis huolehtii eteisessä, että kaikkien lasten 

kotiin lähtö ja kyydit sujuvat hyvin. 

 
TurvaDonkkiksen varusteet:  

 

 TurvaDonkkis – ohjaajaliivi:  

o TurvaDonkkis – ohjaajaliivejä voit tilata 

Kansanlähetyksen juniorityön 

vastaavalta. 

o Lisäksi LIITTEESSÄ 2 on tulostettavat ja 

laminoitavat tee se itse  

TurvaDonkkis – ohjaajaliivi. 

  (lisäksi voi alla olla oranssi 

Donkkisohjaajapaita) 

 Puhelin 

 Ensiapu –laukku, jossa mukana  

turvallisuusasiakirja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 


