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YLEISTIEDOT

1.1

Palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot

Uinti Hyvinkää ry
Sveitsin Uimala
Teerimäenkatu 6, 05900 Hyvinkää

1.2

Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt

Uimakoulut
Johanna Loukas, Roosa Andelin
Lasten kurssit
Johanna Loukas, Johanna Hyvönen
Kurssitoiminta aikuiset
Sami Luoma
Kilpauinti
Jari Andelin, Piia Luoma. Arttu Vänttinen
Vammaisuinti
Minna Nissinen, Piia Luoma
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ONNETTOMUUSTILANTEIDEN EHKÄISEMINEN JA HOITO

2.1

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi












Järjestetään ensiapukoulutusta kurssiohjaajille sekä valmentajille.
Riittävä määrä ohjaajia / kurssiryhmä SUHin (Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto)
mukaisesti: 1 ohjaaja / 10 lasta.
Huomioidaan, että lain mukaan alle 18-vuotias ei voi ottaa vastuuta toisen ihmisen
hengestä (Asetus nuorten työntekijäin suojelusta 475/ 2006). Ainakin toisen ohjaajan tai
valmentajan on oltava täysi-ikäinen.
Kurssiohjaajille pidetään joka syksy ja kevät opastusta ohjaajana toimimisesta.
Uusi kurssiohjaaja ja valmentaja perehdytetään tehtäviinsä.
Kurssiohjaajat ovat suorittaneet Uimaliiton tai SUH:in ohjaajakurssin.
Ilmoittautumisen
yhteydessä
vanhemmilta
tiedustellaan
mahdollisia
lapsen
sairauksia/vammoja, jotka saattavat vaikuttaa kurssilla olemiseen.
Hallin kulunvalvonta tapahtuu seuran toimesta. Halliin ei pääse asiattomia henkilöitä seuran
omalla vuorolla
Ensiapumateriaalin tarkistaminen halleilla säännöllisesti, ja seuralaisilla on mahdollisuus
käyttää uimahallin omia ensiaputarvikkeita hätätilanteessa.
Uimarit / kurssilaiset ovat sijoitettu tason mukaisiin ryhmiin.
Ohjaaja / valmentaja opettaa vain altaissa, joista hän pysty pelastamaan hukkumisvaaraan
joutuneen.
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2.2

Ohjeita onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten

Johtamisvastuu, työnjako ja tehtävät onnettomuustilanteessa:
Tilanteen johtamisvastuussa on ensiaputaitoinen ja pisimpään ohjaajana toiminut ryhmän ohjaaja.
Toinen ohjaajista jää loukkaantuneen luo, aloittaa tarvittavan ensiavun ja koordinoi avun
hälyttämisen. Toinen ohjaajista varmistaa muun ryhmän turvallisuuden. Mikäli muun ryhmän
turvallisuutta ei voida varmistaa tilanteen ollessa päällä, ryhmä tulee nostaa altaasta ylös ja ohjata
esimerkiksi seinän viereen istumaan. Käytä hyväksi kaikkia ympärilläsi olevia henkilöitä. Ohjeista
määrätietoisesti asiakkaita, hallin henkilökuntaa jne. jos tarvitset heidän apuaan.
Evakuointisuunnitelma:
Tulipalo- tai muussa hätätilanteessa ohjaajan tulee välittömästi poistaa ryhmä vaaran luota (esim.
poispäin savusta) ja hälyttää apua. Ohjaajan tulee huolehtia että ryhmä pysyy kasassa ja laskea
että kaikki varmasti ovat turvassa (huom. ryhmän lukumäärä). Ryhmä tulee poistaa käyttäen
lähintä poistumisreittiä lähimpään sisätilaan. Pukuhuoneista poistuminen on allastilan kautta ulos
tai aulan kautta ulos.
Tulipalo:
Ohjaa asiakkaat ulos hallista, hälytä apua p.112. Pysy itse rauhallisena. Hallin tyhjennys
asiakkaista tapahtuu kootusti pääoven kautta. Tyhjennyksestä vastaa kurssi-illan vastuuohjaaja.
Hallintyhjennys tapahtuu kokoontumispaikalle hallin eteen.
Sähkökatko:
Varmistettava, että ryhmä on turvassa ja mikäli valaistus ei riitä turvalliseen toimintaan on ryhmä
johdettava rauhallisesti pukemaan. Jos toimintaa on valaistuksen puitteissa turvallista jatkaa,
toinen ohjaajista ottaa yhteyden laitosmieheen ja kysyy lisää ohjeita (voiko toimintaa jatkaa ja
kuinka pitkään). Toinen ohjaajista jää ryhmän luokse ja varmistaa turvallisuuden. Mikäli toimintaa
ei pystytä jatkamaan turvallisesti (on esim. liian hämärää tai laitosmies ohjeistaa keskeyttämään
toiminnan) tulee ryhmä johdatella rauhallisesti pukuhuoneiden kautta aulaan. Aulassa odotetaan
ryhmän kanssa hakijoiden saapumista. Jos laitosmies ilmoittaa, ettei toimintaa voida enää jatkaa
kyseisenä päivänä, ohjaajat ilmoittavat asiasta ensin kurssikoordinaattorille ja saavat tältä
lisäohjeita tulevien ryhmien mahdollisesta perumisesta.
Katoaminen:
Varmistetaan kadonneen henkilöllisyys (nimi, ikä ja muut tuntomerkit)
Toinen ohjaajista jää ryhmän kanssa ja toinen aloittaa etsinnät ja rekrytoi muista hallin käyttäjistä
lisäapua. Yksi tai useampi etsijä tarkistaa hallin altaat: terapia-allas, iso allas, kylmäallas,
hyppyallas ja lasten allas. Yksi tai useampi etsijä tarkistaa samalla miesten- ja naisten
pukuhuonetilat (kaikki WC-tilat, saunat). Jos asiakasta ei löydetä uimahallin tiloista (allas- ja
pukuhuonetilat), hälytetään paikalle viranomaisapua ja laajennetaan etsintöjä koko uimahalliin
sekä sen ympäristöön. Ilmoitetaan katoamisesta lapsen vanhemmille sekä seuran
kurssikoordinaattorille.
Uloste- ja oksennusvahinko:
Mikäli havaitset ulostetta altaassa, poista ryhmä välittömästi altaasta ja ilmoita asiasta valvojalle tai
hallin ollessa suljettuna laitosmiehelle. Peseytykää huolellisesti ennen pukeutumisesta. Varmista
henkilökunnalta kuinka pitkään allas on suljettu puhdistustoimenpiteiden vuoksi. Varmista
kurssikoordinaattorilta
toimintaohjeet
tulevien
kurssien
mahdollisesta
perumisesta.
Oksennusvahingon sattuessa, välitöntä tartuntavaaraa ei ole. Pienet määrät voi huuhtoa viemäriin
ja uintia jatkaa normaalisti. Suuremmissa määrissä saatetaan allasta joutua puhdistamaan ennen
uinnin jatkamista. Henkilökunnalta kysytään toimintaohjeet.
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Liukastuminen, putoaminen:
Lapset on ohjeistettu liikkumaan hallissa ja noudattamaan uimahallin järjestyssääntöjä. Ohjaaja
valvoo lasten toimintaa ja liikkumista uimahallissa. Ohjaaja antaa tarvittavaa ensiapua ja hälyttää
tarvittaessa apua p. 112
Sairaskohtaus:
Kurssiohjaaja havainnoi ryhmän toimintaa ja ennakoi vaaran merkit. Antaa tarvittaessa ensiapua ja
hälyttää tarvittaessa apua p.112.
Epilepsia:
Kouristuskohtauksen aikana turvataan pinnalla pysyminen ja estetään muut loukkaantumiset
(esim. pään satuttaminen). Älä yritä estää kouristuksia kohtauksen aikana, älä laita potilaan
suuhun mitään. Kohtauksen päättyessä potilas nostetaan pois altaasta. Jos potilas on tajuton,
asetetaan hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi. Jos potilas on tajuissaan, annetaan
hänen levätä kohtauksen jälkeen. Pidetään potilas lämpimänä ja soitetaan vanhemmat hakemaan
potilaan ollessa lapsi. Kohtauksen jälkeen potilas ei jatka uintiharjoittelua. Jos kohtaus kestää yli 5
min tai uusiutuu, soitetaan 112. Jos potilaan ei ole ilmoitettu sairastavan epilepsiaa, on hyvä myös
soittaa 112.
Diabetes:
Nostetaan potilas ylös altaasta, istutetaan alas ja pidetään potilas lämpimänä pyyhkeiden avulla.
Jos tiedetään potilaan sairastavan diabetesta, ja hän on tajuissaan, alhaista verensokeria voidaan
pyrkiä nostamaan sokerivalmisteella (mehu, glukoositabletit ym.) tai uimahallin kahviosta saatavilla
tuotteilla. Seuran varustehäkissä on pillimehu. Jos potilas on tajuton, soitetaan 112 ja käännetään
hänet kylkiasentoon.
Rintakipu:
Aseta potilas lepoon puoli-istuvaan asentoon. Soita hätänumeroon 112. Rauhoita potilasta ja
tarkkaile vointia. Tiedustele omistaako hän lääkkeitä rintakipuun (esim. nitro), nouda tarvittaessa
asiakkaan kaapista lääkkeet. Jos henkilö menee elottomaksi aloita PPE 30:2. Ilmoita muuttuneesta
tilanteesta hätäkeskukseen.
Pyörtyminen:
Aseta potilas makuulle. Nosta jalat ylös. Anna potilaan levätä.
Hukuksiin joutuminen:
Pelastustaitoinen ohjaaja antaa välittömästi ensiapua / elvytystä. Hälytä apua p.112
Tajuttomuus ja elottomuus:
Nostetaan potilas ylös vedestä, selvitetään potilaan ensiavun tarve ja herätellään elottomalta
vaikuttavaa potilasta puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos potilas ei herää, soitetaan 112 ja
noudatetaan puhelimessa saatuja muita ohjeita. Tarkistetaan hengittääkö potilas → Avataan
hengitystiet kohottamalla leukaa ylös ja painamalla päätä taakse, katso liikkuuko rintakehä,
tunnustele ja kuuntele ilman virtausta suusta ja sieraimista. Jos potilas hengittää, käännetään
tajuton potilas kylkiasentoon hengitysteiden auki pitämiseksi.
Jos potilas ei hengitä, aloitetaan puhallus-paineluelvytys, jota jatketaan kunnes apu saapuu tai
potilas
virkoaa:
 a.i. lapsella: 5 puhallusta alkuun, jonka jälkeen 30 painelua ja 2 puhallusta (painallukset
100/min)
 a.ii. aikuisella: 30 painallusta, 2 puhallusta (painallukset 100/min)
Palovamma:
Ensiapu, tarvittaessa soitto p.112
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Heikko uimataito:
Osallistujan tarkka seuranta ja opastus kurssin aikana ohjaajien toimesta. Ennaltaehkäisevä
toiminta: hyvä järjestys kurssilla. Käytännön toiminta vaaratilanteissa määrittyy ensiapukurssilla
opittujen taitojen, sekä sovittujen toimintamallien pohjalta. Pelasta välittömästä vaarasta, anna
ensiapua, estä lisävahinkojen syntyminen.
*HÄLYTÄ TARVITTAESSA APUA NUMEROSTA 112*
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OLOSUHTEET

3.1

Turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja kouluttaminen sekä
mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset





3.2

Kurssiohjaajat ovat suorittaneet Uimaliiton tai SUH:in ohjaajakurssit.
SUH:n uimaopettajat (opetusallas – uimataidottomat)
Uimaliiton Vesirallikurssi (Terapia-allas – alkeisuimataito)
Uimaopettajatutkinto – ensiapukoulutus kuuluu kurssiin.

Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit sekä muu tarpeisto








3.3

Yleinen tuntemus uimahallin tiloista ja välineistä, varastotiloista, ensiaputarvikkeiden
sijainnista varmistetaan.
Seuran omien ensiapulaukun sijainnin tuntemus varmistetaan.
Hengenpelastusvälineiden tuntemus.
Vastuu rakenteiden ja tilojen ylläpidosta on Hyvinkään kaupungilla, ohjaajilla on velvollisuus
ilmoittaa havaituista puutteista.
Toiminta tapahtuu Hyvinkään kaupungin uimahallissa, joista kaupunki on vastuussa.
Pitkittyneen sähkökatkoksen sattuessa uimakoulutoiminta keskeytetään. Kurssilaiset
ohjataan rauhallisesti pukeutumaan ja poistumaan hallin tiloista (ilmastointi ei päällä ja
pimeässä toimimisen turvallisuuden takaaminen).
Satunnaisesti tapahtuvien ”kakkavahinkojen” yhteydessä toiminta keskeytetään ja allas
voidaan ottaa uudelleen opetuskäyttöön vasta hallihenkilökunnalta saadun luvan jälkeen.

Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset





3.4

Halli on auki / suljettuna toiminnan aikana asiakkailta.
Hallin sisäänkäynti on valvottu uimaseuran toimesta hallin ollessa suljettu.
Käyttövuoron jälkeen uimaseura valvoo, että halli on tyhjä poistuttaessa.
Käyttövuoron jälkeen tarkastetaan pesutilojen kunto ja että hanat ovat kiinni.

Palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä



Lasten uimakouluissa maksimimäärä kurssilaisia on 15 lasta kahta SUH:n kouluttamaa
ohjaajaa kohden (Suomen Uima- ja Hengenpelastusliiton suositus on 10 lasta ohjaajaa
kohden).
Vesiralleissa maksimimäärä on 12 lasta yhtä täysi-ikäistä ohjaajaa kohden.
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Aikuisten uimakouluissa on maksimimäärä 15 osallistujaa yhdelle ohjaajalle.
Vesijumpassa maksimikoko ryhmälle on 16 henkilöä.
Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä kerätään tietoja kurssilaisen terveydentilasta, joiden
perusteella kurssivetäjä arvioi kurssilaisen mahdollisuutta osallistua opetukseen.
Osallistujien on täytettävä kullekin kurssille määrätyt uimataitovaatimukset. Mikäli
lähtövaatimukset eivät täyty, ohjaajalla on velvollisuus siirtää kurssilainen alemmalle
kurssitasolle ensimmäisen kurssikerran jälkeen. Etenkin ison altaan kursseilla
uimataitovaatimusten täyttyminen on tärkeää turvallisuuden kannalta.

TIEDOTTAMINEN JA DOKUMENTOINTI

4.1

Miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan toiminnassa mukana
olevien tietoon



4.2

Turvallisuusohje käydään läpi ohjaajien, valmentajien ja seuran toimijoiden kanssa
koulutustilaisuudessa.
Turvallisuusohje on nähtävissä kurssitoiminnan aikana uimahallilla

Onnettomuus-, vaarajatkotoimenpiteet











ja

vahinkotilanteiden

dokumentointi

sekä

Pienetkin onnettomuudet sekä vakavat läheltä piti –tilanteet, raportoidaan kursseista
vastaavalle, joka vie tiedon hallitukselle.
Kurssivastaavat ja hallitus käyvät läpi tilanteet vuosittain ja sopivat yhdessä mahdollisista
kehitystarpeista.
Onnettomuudet ja niihin johtaneet syyt kirjataan ja ryhdytään välittömästi toimiin
vastaavanlaisten tilanteiden estämiseksi. Vakavat tilanteet käydään läpi tapahtumissa
mukana olleiden ohjaajien kanssa sekä yleisellä tasolla kaikkien muiden ohjaajien kanssa.
Käydään läpi tapahtuman syyt sekä keinot, joilla ko. tilanteet voidaan jatkossa välttää.
Menettely kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseksi
Ilmoitus (Toiminnanharjoittajan ilmoitus vaarallisesta palvelusta) on tehtävä viivytyksettä
kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiselle (TUKES).
Hallituksen edustaja toimittaa ilmoituksen TUKESiin sekä tarvittaessa viranomaisille
(poliisi).
Viranomaiselle voidaan myöhemmin toimittaa tarvittavia lisätietoja ja asiakirjoja, kuten
onnettomuusraportti sen valmistuttua.
Miten
tietojenantoasetuksessa
(Valtioneuvoston
asetus
kulutustavaroista
ja
kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004) säädetyt tiedot annetaan palveluun
osallistuville ja palvelun vaikutuspiirissä oleville
Osallistujien varustautuminen sekä kurssille osallistumisen esitietovaatimukset ohjeistetaan
osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä, kurssikirjeessä sekä ensimmäisen kurssikerran
alkaessa.
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