Kriisitoimintaohje
lippukunnille ja luottamushenkilöille

Kriisi on tapahtumaketju, joka uhkaa organisaation toimintaa tai olemassaoloa. Jos joudut tällaiseen
tilanteeseen, ota välittömästi yhteyttä lähimpään aikuiseen partiojohtajaan (lippukunnan-, leirin-, kurssin- tai tapahtumanjohtajaan). Sopikaa heti yhdessä, kuka ottaa vastuulleen tilannetiedotuksen.

Välitön toiminta äkillisessä kriisitilanteessa
Tapahtumapaikalla

1. Tutki, pelasta, ota tilanne haltuun.
2. Hälytä apua, anna tarvittaessa ensiapua.
• Yleinen hätänumero, p. 112
• Meripelastus (24 h), p. 0294 1000
• Myrkytystietokeskus, p. 09 471 977
3. Varoita tarvittaessa muita ja ehkäise lisäonnettomuudet.
4. Ilmoita tapahtuneesta lippukunnanjohtajalle tai tapahtumasta vastaavalle
partiojohtajalle. Yhteystiedot kannattaa selvittää ennen tapahtumaan lähtöä!
5. Pysy itse rauhallisena ja rauhoittele myös muita.
6. Lähetä opastajia vastaanottamaan apua.

Lippukunnan- tai tapahtumanjohtaja

1. Varmista, että pelastustoimet ovat käynnissä.
2. Kysy tapahtumapaikalta piiriin ilmoitettavat tiedot, kuten yhteystiedot ja ajo-ohjeet.
3. Ilmoita tapahtuneesta tunnin kuluessa piirin kriisipäivystysnumeroon, p. 010 321 7711. (Huom., uusi
numero).

Ilmoita

MITÄ
MISSÄ
MILLOIN
KETKÄ
MIKSI
SEURAUKSET
TOIMENPITEET
LISÄTIEDOT

”Liikenneonnettomuus...”
”Luvialla...”
”Tänään noin kello 20.30...”
”Kyydissä olleet partiolaiset...”
”Auto suistui ojaan...”
”Kaksi vaeltajaa loukkaantui hengenvaarallisesti...”
”Toimitettiin ambulanssilla Satakunnan keskussairaalaan...”
”Lisätietoja antaa NN numerosta...”

Piirin päivystysnumerosta, p. 010 321 7711, saatte lisäohjeita siitä, kuinka tulee menetellä, ja tieto tapahtuneesta välitetään piirinjohtajalle, piirihallitukselle ja Suomen Partiolaisille. Joskus kriisin tunnistaminen voi
olla vaikeaa. Kriisi voi myös kehittyä vähitellen. Pienestäkin kriisistä kannattaa olla yhteydessä piiriin, jossa
voidaan arvioida tilanteen vakavuus ja tarvittavat toimenpiteet.
Tiedotusvälineet haluavat tietää mitä on tapahtunut, missä, milloin, ketkä ovat olleet osallisina, miksi näin
on tapahtunut, mitä siitä seuraa ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Näihin kysymyksiin on oltava valmis
vastaamaan mahdollisimman nopeasti kriisin tapahduttua. Sopikaa piirin edustajan kanssa kuka vastaa tiedotuksesta tiedotusvälineille. Kriisi saattaa alkaa tai huhut levitä myös sosiaalisessa mediassa. Tilanne pitää
ottaa haltuun mahdollisimman pikaisesti ja oikeaa tietoa pitää jakaa myös verkossa. On tärkeää, että kaikki
tiedottaminen keskitetään yhdelle henkilölle ja että muut eivät anna asiasta tietoja, vaan ohjaavat kyselyt
tälle sovitulle henkilölle.
Ensimmäinen tiedote asiasta olisi saatava liikkeelle tunnin kuluessa tapahtumista. Jos kaikille ei anneta nopeasti asiallista ja oikeaa tietoa, alkavat huhut levitä.
Piirin Kriisitoimintasuunnitelmassa on lisää ohjeita. Siellä myös kuvataan erilaisia kriisitilanteita, niihin valmistautumista ja niissä toimimista.

