TURVALLISUUSASIAKIRJA
Yrityksen perustiedot
Nimi: Kanniston Kotieläintila. Maatalousyhtymä Tauno, Mirja ja Aarne Suominen
Toimipaikan osoite: Kannistontie 172, 32440 Alastaro, Loimaa
Puhelinnumero: (02) 7641 162
Sähköposti: info@kannistontila.fi
Yrityksen toimenkuva
Kanniston Kotieläintila tuottaa maaseutumatkailupalveluita koululais-, päiväkoti- ja aikuisryhmille
sekä perheille, yrityksille ja yksityisille vierailijoille. Kanniston Kotieläintila on perinteinen maatila,
jossa on monipuolisesti edustettuna suomalaista alkuperäiskarjaa ja muita eläinlajeja. Maatilan
tarjontaan kuuluu luontopolku ja pallopelit, ratsastus ja maatilan askareet. Grillikatosten ja
saunojen käyttö kylpyaltaiden kanssa on sallittua asiakkaan omalla vastuulla erikseen
sovittaessa.
Palveluille ja eläinten kanssa toimimiselle on laadittu riskianalyysien pohjalta yksityiskohtaiset
turvallisuussuunnitelmat, ja maatilalla on ajantasainen turvallisuusasiakirja. Henkilökunta on
perehtynyt turvallisuusasiakirjaan ja palveluiden turvallisuussuunnitelmiin. Palo- ja
pelastussuunnitelma on ajantasainen, ja omavalvontaa toteutetaan säännöllisesti.
Maatilan vieraat
Kanniston Kotieläintilalla vierailee päiväkävijöitä, perhelomailijoita, leirikoululaisia, kesäleiriläisiä,
päiväkotiryhmiä, seminaariasiakkaita, luonto- ja ratsastusharrastajia, seuroja ja erilaisia
perhejuhlien ja muiden juhlien järjestäjiä sekä työmatka-asiakkaita, urheiluharrastajia ja
lomalaisia. Vieraiden ikä vaihtelee 0–100 v. Opastettuja kierroksia tarjotaan myös
liikuntaesteisille. Tilalla toimii työssäoppijoita monesta maaseutuoppilaitoksesta ja muista
oppilaitoksista.
Toiminnan asiakasturvallisuus
Maatilalla asiakkaat ja henkilökunta ovat koko ajan tekemisissä eläinten kanssa. Vaikka eläimet
ovat tottuneita ihmisiin, on aina olemassa riski, että jotain sattuu. Yleisimmin vaaratilanteen
aiheuttaa eläimen luokse tulevan ihmisen oma toiminta. Tämän vuoksi informoimme
asiakkaitamme siitä, kuinka he omalla toiminnalla voivat edistää turvallisuutta. Yleisin tapaturma
on kissan tai kanin raapaisu, joihin käytetään desinfiointiainetta päärakennuksen lääke- ja
ensiapukaapista.
Eläinten kanssa on noudatettava harkintaa ja on käyttäydyttävä rauhallisesti, jotta eläimet eivät
pelästyessään puolustaudu raapimalla tai puremalla. Tilan kaikkien eläinten omaa reviiriä pitää
vierailijan kunnioittaa. Jos asiakkaalla on oma lemmikkieläin mukana, hän on kokonaan itse
vastuussa eläimen käyttäytymisestä ja turvallisuudesta. Allergioiden takia kaikkiin huoneisiin ei
voi tulla lemmikkieläimen kanssa.

Henkilökunnalta ohjeistusta







pukeutuminen ja jalkineet sään ja maaston mukaan
turvalliset ratsastusvarusteet
maatilalla ja luontopolulla liikkuminen
eläinten käsittely ja hoito
hätätilanteessa toimiminen
taskulamput sähkökatkoksen varalle

Päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty eläinten hoidossa, tallissa ja ratsastuksessa.
Saunoissa ja grillikatoksissa on noudatettava erityistä varovaisuutta tulen käsittelyssä,
alkoholijuomien käytössä ja tupakoinnissa. Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa
sisätiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä sekä eläinten rehujen ja kuivien heinien,
polttopuiden ym. palavien aineiden läheisyydessä.
Yleisimmät ratsastuksen ja hevosenhoidon riskit






selästä putoaminen  ruhjeet, lihaskivut, murtumat, aivotärähdys
varpaiden jääminen kavion alle
hevonen puree tai potkaisee  vaatteiden rikkoutuminen, ruhjevammat
muut vammat  liukastumiset, kaatumiset, törmäilyt
työvälineiden aiheuttamat vammat

Toimenpiteet vaarojen välttämiseksi





tiedottaminen riskeistä ja niiden ehkäisystä
turvallisuusvälineiden ja henkilösuojainten käytön opastaminen
tilanteen tasalla pysyminen  henkilöstöpalaverit
asiakkaiden opastaminen  hevosten käsittely ja hoito, hätätilanteissa toimiminen,
maastoratsastus

Ratsastusvarusteet ratsastajalla mukana





turvakypärä
ratsastukseen sopivat, matalakorkoiset jalkineet
ei kiinni tarttuvia vaatekappaleita kuten huiveja
mahdollisesti turvaliivi

Asiakkaan vastuu
Kanniston Kotieläintila ei korvaa eläinten aiheuttamia vahinkoja ihmiselle, toiselle eläimelle tai
omaisuudelle. Esim. jos vuohi ottaa asiakkaan taskusta esineen, on asiakas itse mennyt liian
lähelle vuohen aitausta. Tai esim. asiakas ei saa laittaa kättä koiran aitauksen sisäpuolelle.
Koiran ollessa vapaana pitää aina kysyä omistajan lupa, voiko siihen koskea. Vanhempien tai
ohjaajien pitää huolehtia, ettei koiria silitetä ilman valvontaa tai luvatta.
Asiakkaalle ei korvata pesulakustannuksia, jos esim. hanhi tai muu eläin tahraa vaatteet.
Normaali, terve maalaisjärki on oltava mukana maatilalla vieraillessa. Lapsia voi ohjata
lähestymään eläimiä ilman turhaa pelkoa, kuitenkin normaalia varovaisuutta noudattaen.

Pelastusvälineet ja muut varusteet
Turvallisuusvaruste
Jauhesammutin
Jauhesammutin
Jauhesammutin
Palovaroittimet
Sammutusletkut + vesipiste
Turvakypärät
Heijastinliivit
Muita varusteita

Sijainti
Päärakennus
Ylistuvat
Takkatupa
kaikki majoitustilat
Tallirakennuksen pihan puolella ja Pikkutalon takana
Tallin varasto
Päärakennus
Kysy henkilökunnalta

Lääkekaappi on päärakennuksessa, mutta lääkkeitä ei luovuteta kuin hätätilanteessa.
Asiakkaalla on oltava omat lääkkeet mukana, kuten allergia- ja särkylääkkeet sekä sairauden
hoitoon tarvittavat lääkkeet. Desinfiointiainetta ja sidetarpeita on varattuna loukkaantumisen
varalta.
Turvallisuusorganisaatio
Tauno Suominen, isäntä, turvallisuuden ja tulenkäytön opastaja
Mirja Suominen, emäntä, hygieniapassi, ensiapukoulutus, omavalvontasuunnitelma
Aino Suominen, matkaopas, Green Care -maaseutumatkailuyrittäjä, hygieniapassi,
ensiapukoulutus, matkailualan turvallisuuspassi
Aarne Suominen, merkonomi, Green Care -maaseutumatkailuyrittäjä, hygieniapassi,
ensiapukoulutus, matkailualan turvallisuuspassi
Tapio Suominen, hygieniapassi, ensiapukoulutus
Rakennukset ja toimitilat
Päärakennus 20 vuodepaikkaa
Pikkutalo 10 vuodepaikkaa
Ylistuvat 20 vuodepaikkaa
Alatuvat ja Kappeli 8 vuodepaikkaa
Takkatupa 10 vuodepaikkaa
Aitat 32 vuodepaikkaa.
Majoitusrakennuksissa on hätäpelastumisteiksi tarkoitetut paloportaat sekä poistumisteitä
osoittavat kyltit. Näihin majoittujan pitää tutustua majoittumisen alussa. Kaikissa majoitustiloissa
on palovaroittimet.
Muut tilat:
Tallirakennus
Grillikatos
Tuulentupa
Sauna ja suihkuhuone
Sisäliikuntasali

Ulkoliikuntapaikat
Liikkuminen maatilalla, luontopolulla ja Myllyrannassa
Kanniston Kotieläintilan toiminta-alueeseen kuuluu maatilan pihapiirin lisäksi luontopolku ja
Myllyranta. Näissä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Asiakkaita kuljetetaan
traktorivankkurin kyydissä, ja asiakas nousee kyytiin tietoisena mahdollisista kuljetuksen
riskeistä, jotka on ymmärrettävä itse kuljetukseen lähdettäessä. Kanniston Kotieläintila ei ole
vastuussa mahdollisista liukastumisista, putoamisista tai kaatumisista kyytiin noustessa tai siitä
poistuessa eikä mahdollisista kuljetuksen rikkoontumiseen tai kuljettajan toimintaan liittyvistä
ongelmista, kuten portaiden tai portin toimivuudesta tai rengasrikosta, kuljetuksen juuttumisesta
tai sääolosuhteiden aiheuttamista viivästyksistä tai muusta haitasta, kuten kaatumisesta tai
loukkaantumisesta. Viivästyksen aiheuttamia kuluja ei korvata. Kuljetukseen osallistuvalla on
oltava oma vakuutus, esim. koulun tai työpaikan vakuutus.
Normaalia varovaisuutta on noudatettava myös luontopolulla ja sen oheen liittyvissä kohteissa.
Polulta ei kannata poiketa, ellei ole varma takaisin löytämisestä. Leikkilinnan vuorelle
kiivettäessä opas ei ole vastuussa mahdollisesta liukastumisesta tai putoamisesta, vaan hän
opastaa turvalliseen liikkumiseen. Näitä ohjeita on aina noudatettava.
Oppaan vastuulla ei ole ohjeiden noudattamatta jättäminen, eikä opas anna lupaa kiivetä kivien
tai kallioiden päälle. Jos kuitenkin halutaan näin tehdä, kukin toimii omasta halustaan ja omalla
vastuullaan. Kiipeäminen ei sinänsä ole kiellettyä, tarvittaessa oma ryhmäohjaaja antaa luvan
tai kieltää sen. Tässä kannattaa käyttää normaalia maalaisjärkeä, koska on hyvä tottua
luonnossa liikkumiseen, retkeilyyn ja maaston vaihteluihin. Luonnossa liikkuminen on kuntoa
kasvattavaa ja elämyksellistä toimintaa.
Myllyrannassa voidaan käydä uimassa tai onkimassa. Kaikilla on oltava pelastusliivit veneeseen
noustessa, jos vene on käytössä. Uintia valvotaan, mutta jokaisen on tiedostettava uimataitonsa
sekä noudatettava erityistä varovaisuutta jokirannassa. Onkijat toimivat omalla vastuullaan tai
ryhmäohjaajansa (esim. opettaja) vastuulla. Kanniston Kotieläintilan henkilökunnalla ei ole
valvontavastuuta onkijoille tai rannassa kävijöille. Uimaan mennään omalla vastuulla tai
ryhmäohjaajan vastuulla. Elämyksellistä retkeilyä kannattaa toteuttaa normaalit riskit huomioon
ottaen. Ryhmäohjaaja tai huoltaja on vastuussa lapsen osallistumisesta retkelle.
Pihapiirin trampoliini ei kuulu leiriohjelmaan, mutta sitä voi vapaa-aikana omalla tai huoltajan
vastuulla käyttää. Kengät on otettava pois ja trampoliinia voi käyttää vain yksi henkilö kerrallaan
turvallisuuden takia. Jos tämä ohje unohtuu, kukaan ryhmästä ei saa käyttää trampoliinia.
Ohjaajien ja huoltajien pitää muistuttaa tästä alaikäisiä lapsia.
Ympäristönhuolto
Roskat päätyvät roskikseen, eivät luontoon! Kaikki roskat löytävät tiensä sekä majoitustiloista
että ulkoa käsin niille varattuihin jätehuoltopisteisiin. On kohteliasta toimittaa omat roskansa
ulkoroskikseen, jolloin henkilökunta välttyy ylimääräiseltä työltä. Kanniston Kotieläintilalla
noudatetaan luonnonmukaista kestävää kehitystä, eli lasi-, metalli-, muovi-, paperi- ja biojätteet
käsitellään omissa yksiköissään. Pullo- ja tölkkipantit menevät kierrätykseen.

Toimintaohje hätätilanteiden varalle
1. Arvioi tilanne
· mitä on tapahtunut
· autettavien määrä ja avun tarve
· auttajien määrä
· käytettävissä oleva välineistö
· avun kiireellisyys ja avun tarve
2. Pelasta
· pelasta ensiksi hengenvaarassa olevat
· siirrä potilas lähimpään turvalliseen paikkaan
· älä vaaranna omaa ja muiden henkeä
· lähesty vaarallista kohdetta harkiten
3. Estä lisäonnettomuudet
· selvitä lisäonnettomuuden vaara ja onnettomuuspaikka on selvästi merkitty
4. Anna hätäensiapu
· aloita hätäensiapu välittömästi ja jatka kunnes ammattiapu saapuu paikalle
· muiden vammojen hoito vasta hätäensiavun jälkeen

Eläinten pelastaminen tulipalotilanteessa
Pelastautumisjärjestyksessä ihmiset pelastautuvat ensin kokoontumispaikalle. Mahdollisuuksien
mukaan eläimiä vapautetaan palo- ja pelastushenkilöstön tai muun vastuuhenkilön paikalla
ollessa erityistä varovaisuutta noudattaen. Koska paniikkitilanteessa hevoset ja muut eläimet
yrittävät hakeutua talliin turvaan, on eläimiä siirrettävä aitaukseen ja portit suljettava.
Saunan käyttö
Jos asiakas on epävarma saunan kiukaan käytössä, kuten polttopuiden lisäämisessä, hänen on
ensin kysyttävä neuvoa henkilökunnalta. On varmistuttava tuhkan jäähtymisestä ennen tuhkan
poistamista kiukaan pesästä. Saunoessa on asiakkaan itse tiedostettava oma terveydentilansa.
Alkoholia nauttineena ei saa lämmittää saunaa. Saunajuomien käytössä noudatetaan
kohtuullisuutta. Henkilökunnalta saa lisätietoa saunomisesta ja saunan lämmityksestä.
Palavia aineita kuten kynttilöitä, kertakäyttögrillejä tai ulkotulia ei saa käyttää.
Pyyheliinoja tai vaatteita ym. ei saa kuivattaa lämpöpatterien päällä.
Leiriytyminen, avotulen teko, matkailuautolla tai -vaunulla yöpyminen ei ole sallittu.
Avun hälyttäminen – lääkäripäivystyksen numerot päärakennuksesta.

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
1. Kerro ensin, mitä on tapahtunut ja missä
2. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
3. Toimi sinulle annettujen ohjeiden mukaisesti
Lopeta puhelu vasta, kun saat luvan.
Pääterveysasema Loimaalla
Toimintajärjestys ja ensiavun antaminen SPR:n yleisen ohjeen mukaisesti






Arvioi tilanne
Tee tarvittaessa hätäilmoitus
Pelasta
Estä lisäonnettomuudet
Anna hätäensiapu

Tapaturman tai onnettomuuden jälkeen tehtävät toimenpiteet





tapausilmoituslomakkeen täyttäminen
ilmoittaminen kuluttajaviraston internetsivuilta löytyvällä lomakkeella
mahdollinen yhteydenotto omaan vakuutusyhtiöön korvauksien osalta
onnettomuusanalyysi ja jatkotoimenpiteet

Liitteenä on leirikoulun säännöt kaikkien viihtyvyydeksi ja turvallisuudeksi. Ohjeita voi
soveltaa myös koululais- ja päiväkotiryhmille sekä soveltuvin osin tiedoksi perhevieraille.
Jos majoitus- tai muissa tiloissa rikkoutuu tai likaantuu esineitä, kuten huonekaluja tai
valaisimia, vesikalusteita, lämpöpattereita, mattoja tai käyttöesineitä, asiasta on
välittömästi ilmoitettava henkilökunnalle. Normaalin käytön tai kulumisen kustannuksia ei
peritä asiakkaalta, mutta tahallisesti aiheutettu tai ilmoittamatta jätetty vahinko peritään.
Esimerkiksi seinään tullut reikä tai seinäkirjoitukset katsotaan tahallisiksi. Myös tavaroiden
katoaminen (ml. pyyhkeet ja vuodevaatteet) voidaan laskuttaa jälkikäteen. Löytötavaroista
peritään posti- ja toimitusmaksu.
Normaali huomaavaisuus äänenkäytössä ja tilojen siistimisessä on maaseudun
perinnettä. Toivomme siis yleisen viihtyvyyden vuoksi roskisten tyhjentämistä, astioiden
toimittamista tiskilinjalle, nukkumisrauhan antamista toisille ja tavaroiden palauttamista
paikalleen. Näin saamme parhaan viihtyvyyden taattua kaikille.
Muistakaa palauttaa avaimet tai jättää ne huoneeseen. Lukkojen vaihtaminen maksaa.
Olette ihmisen kodissa vieraana, joten kunnioittakaa tiloja, siisteyttä ja hyvinvointia!

Liite: LEIRIKOULUN SÄÄNNÖT KAIKKIEN
HYVÄÄN OLOON JA TURVALLISUUTEEN!
Tahdon omalta osaltani tehdä leirikoulusta mahdollisimman mukavan.
Leirikoulu on koulutyötä, koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koko leirikoulun
ajan.
1. Osallistun yhteiseen ohjelmaan ja noudatan yhteistä aikataulua (herääminen, ohjelmat,
ruokailut, nukkumaanmeno, hiljaisuus).
2. Iltatoimiin ryhdytään viimeistään klo 22.00 ja hiljaisuus alkaa klo 22.30.
3. Käyttäydyn kohteliaasti aikuisia ja toisia leiriläisiä kohtaan.
4. Noudatan hyviä ruokailutapoja ja jätän pöydän siistiksi.
5. Huolehdin yhdessä toisten kanssa huoneen siisteydestä ja jätän lähtiessäni huoneen
siistiin kuntoon. En heitä roskia luontoon!
6. Noudatan Kanniston Kotieläintilan turvallisuusohjeita ja käyttäytymissääntöjä.
7. Noudatan kaikkien leirikoululla toimivien aikuisten (opettaja, vanhemmat ja Kanniston
Kotieläintilan väki) ohjeita.
8. Vaikka mukana on paljon aikuisia, on jokaisen oppilaan oltava itse selvillä
päiväohjelmasta ja valmistauduttava niihin omatoimisesti.
9. Kännykät pidetään yleensä kiinni. (Lapset tavoittaa tarvittaessa valvojien kautta.)
10. Muu viihde-elektroniikka jätetään kotiin. Kameran voi ottaa omalla vastuulla.

Kanniston Kotieläintilan turvallisuusohjeita ja käyttäytymissääntöjä
1. Paloportaissa ei kiipeillä. Ne ovat pelastusreittejä.
2. Pihalampeen ei heitellä kiviä, koska siellä asuu rauhoitettuja vesiliskoja.
3. Eläimiä saa hoitaa, mutta niiden kanssa noudatetaan normaalia varovaisuutta. Eläinten
häkit ja portit suljetaan huolellisesti.
4. Eläinten aitauksiin ei saa mennä, ne ovat eläinten koteja ja reviirejä.
5. Astiat tuodaan ruokailun jälkeen tiskivaunuun ja ruuantähteet laitetaan sankoon.
6. Tulta ei käsitellä lainkaan. Tulitikut ja kynttilät pysyvät poissa leirikoululaisilta.
7. Metsäretkillä pysytään yhtenä joukkona eikä lähdetä omille poluille. Oppaan ja
kuljettajan antamia ohjeita noudatetaan.
8. Uimassa ja saunoissa noudatetaan erityistä varovaisuutta, ei tönitä eikä juosta.
9. Vaaratilanteen tai häiriön sattuessa ota heti yhteys lähimpään aikuiseen.
Hätätilanteessa kokoontumispaikkana on lipputangon alue etupihalla.
10. Lähtiessä huone siivotaan ja roskat viedään roskikseen. Tarkista tavarasi!
Mikäli oppilas huomautuksista huolimatta toistuvasti rikkoo annettuja sääntöjä ja ohjeita, voidaan hänet lähettää
pois leirikoulusta. Tässä tapauksessa oppilaan huoltaja vastaa kaikista aiheutuneista kustannuksista.

