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Oulun koulutuspäivän 22.4.2017 materiaali on LTn sivuilla, Toiminta
onnettomuuksissa -ohjeistus ja yhteystietojen päivitys
Laskuvarjotoimikunta järjesti uusista ja päivitetyistä asioista ja materiaaleista koulutuspäivän
22.4.2017 Oulussa. Tilaisuuden materiaalit ja linkit esityksien tallenteisiin löytyvät LT:n sivuilta
(Koulutuspäivä 22.4.2017 Oulu). Tutustukaa materiaaliin ja jakakaa sitä kerhossanne harkintanne
mukaan.
NCO-asioihin liittyvää esimerkkimateriaalia on jo saatavilla (Hyppylentotoiminta), ja sitä tullaan lisäämään/päivittämään lähiaikoina. Huomattavaa siis on, että kyseessä on todellakin esimerkkimateriaali (yhden kerhon toimintaan, koneeseen ja olosuhteisiin sopiva), joka vaatii enemmän tai vähemmän kerhossa esimerkkien pohjalta tehtävää työtä. Lisäksi esim. riskianalyysin
tekemiseen on olemassa paljon muitakin tapoja, mutta näiden esimerkkien pohjalta pääsee alkuun. Simon esitelmät (Part-NCO-Osa1, NCO-vyöt-MEL, Lisähappi ja Ohjeistus) sisältävät lisäksi
toimintaohjeita ja vinkkejä.
Tämän sähköpostin liitteenä on LT:n sivuilta löytyvään Toimintaohjeet vakavassa onnettomuustilanteessa (9.3.2017) liittyvä luottamukselliset puhelinnumerot sisältävä pdf. Ideana on, että
vain nuo puhelinnumerot taltioidaan suljettuun kirjekuoreen. Muu materiaali voi olla näkyvissä
kerholla. Ne toki kannattaa laminoida (mukaan myös tussi, jolla laminoidulle pohjalle saa pysyvää
jälkeä) ja varmistaa, että ovat tositilanteessa varmasti löydettävissä. Asiaa liittyy myös Kriisiviestintäohje ja toiminta onnettomuustilanteessa (9.3.2017). Molemmat ohjeet vaativat kerhokohtaista
päivitystä ennen käyttöön ottamista.
Vaaratilanneilmoitus on muuttunut Turvallisuusilmoitukseksi. Nettilomake on vielä vanha tuttu,
mutta tämä tulee lähiaikoina uudistumaan (ks. lisätietoja koulutuspäivän esityksestä "Turvallisuusilmoitus"). Tästä lähetetään sitten kerhoihin erikseen tiedote ja ohjeet. Myös Omavalvonnan
(ks. lisätietoja koulutuspäivän esityksestä "Omavalvonta") tueksi on valmistumassa nettipohjainen järjestelmä, josta tiedotetaan kerhoja myös erikseen. Omavalvonnan tekemiseen löytyy jo
paljon materiaalia LT:n sivuilta kohdasta Omavalvonta.
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Lopuksi olisi vielä pari pyyntöä. Ilmoittakaa (timo.kokkonen@laskuvarjotoimikunta.fi) kenelle
(nimi ja sähköpostiosoite) haluatte Turvallisuusilmoitusjärjestelmän lähettävän sähköpostilla ilmoituksen, kun teidän kerhossanne on tehty ilmoitus (näitä ovat aina ainakin turvallisuuspäällikkö). Samat henkilöt pääsevät myös katsomaan kaikkia kerhonne ilmoituksia. Tietenkin järkevin
tapa on ilmoittaa vain yksi, kerhon itse säädettävissä oleva, listaosoite (esim. ilmoitukset@kerho.fi), jos teillä on tällainen mahdollisuus käytössä, sillä silloin voitte sitten itse lisätä siihen haluamianne henkilöitä.
Toiseksi. Voisitteko ilmoittaa samalla nimen ja sähköpostiosoitteen seuraavista: Koulutuspäällikkö, Apulaiskoulutuspäällikkö, Turvallisuuspäällikkö, Kalustopäällikkö, Puheenjohtaja, Sihteeri ja mahdollinen Päälentäjä (tai vastaava). Toivottavaa tässäkin olisi, että käytettäisiin
kp@kerho.fi-tyyppisiä osoitteita, joista kerho pystyy itse helposti muuttamaan vastaanottajan tarvittaessa. Ilmoittakaan myös, jos kerhossa on käytössä esim. johtokunnan/hallituksen sähköpostilista tms. Näin saisimme LT:n sähköpostilistat kerralla kuntoon.
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