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TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

Tapahtuma tai toiminto Uimahallivuoro 

Paikka Rantakylän uimahalli, Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu 

Aika Lauantai-iltaisin klo 16.45–18.30 ajalla 27.11.2021–2.4.2022 

Henkilömäärä Noin 5–20 henkilöä/vuoro (vuoden 2019–2020 tilastossa keskimäärin 12 
hlö/vuoro) 

Ryhmästä huomioitavat 
asiat ja vaatimukset 
osallistujille 

Osallistujia ovat Joensuun Kauhojien jäsenet (yleensä aikuiset, joskus nuoret 
tai huoltajan kanssa harjoittelevat lapset). Vuorolla voi satunnaisesti käydä 
myös seuran ulkopuolisia, esimerkiksi muiden melontaseurojen jäseniä tai 
jäsenen vierailija kokeilemassa melontaa. Melontaharjoituksiin osallistumisen 
edellytyksenä on uimataito.  

Tapahtuman kuvaus Melontaseura Joensuun Kauhojat ry:n jäsenille lajiharjoitteluun tarkoitettu 
uimahallivuoro. Vuorolla voi harjoitella melontaa ryhmän mukana; varsinaista 
ohjausta ei ole. Vuoro on jäsenille maksuton, eikä se ole ohjelmapalvelu. 
Hallivuorolla ei ole uimavalvontaa, joten altaaseen meno on omalla vastuulla ja 
alaikäisen kohdalla huoltajan vastuulla. 

 
 

VASTUUHENKILÖT & PUHELINNUMEROT 

Vetäjä - 

Turvallisuudesta 
vastaavat 

Vuorolle osallistuvat, Joensuun Kauhojat ry:n hallitus, Joensuun kaupungin 
liikuntatoimi. 

Toimintavastaava Frank Berninger, puh. 040 853 2944 

Turvallisuus-
suunnitelman laatija 

Eveliina Hiltunen, puh. 041 467 0954 

Puheenjohtaja Tomi Tuomasjukka, puh. 050 433 9049 

Liikuntapalvelupäällikkö 
(Joensuun kaupunki) 

Vesa Martiskainen, puh. 050 076 3930 

TURVALLISUUTTA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET 

Varusteet tarkastettu Seuran kajakit, aukkopeitot ja melat vajatalkoissa 27. ja 30.5.2021 
(turvallisuusasiakirjan liitteessä 4 tarkemmat tiedot; turvakansiossa vajalla).  

Jokainen vastaa omista varusteistaan, joita ovat: 
- Uima-asu ja pyyhe (mahdollisesti myös esim. nenäklipsi, uimalasit) 
- Kajakki, mela ja aukkopeitto (omat tai seuran) 

Riskianalyysin laatija Eveliina Hiltunen, puh. 041 467 0954 
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Muita turvallisuutta 
edistäviä toimenpiteitä 

Melontaharjoituksiin osallistumisen edellytyksenä on uimataito. Jäsenet 
tuntevat melonnan ja melontaturvallisuuden perusteet.  

Koska hallivuorolla ei ole uimavalvontaa, altaaseen meno on omalla vastuulla 
ja alaikäisten kohdalla huoltajan vastuulla, ja osallistujien tulee pitää silmällä 
toisiaan.  

Jäsenet perehdyttää toimintatapoihin joku paikalla olevista. Lapset perehdyttää 
huoltaja. 

 

ONNETTOMUUSTILANTEEN VARALLE 

Pelastussuunnitelma Tarvittaessa apua hälytetään matkapuhelimella yleisestä hätänumerosta 112. 
Ilmoita: 
- nimesi ja yhteysmahdollisuudet 
- tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti 
- mitä on tapahtunut 
- onko loukkaantuneita tai ihmishenkiä vaarassa 
- mitä apua tarvitaan 
- älä katkaise yhteyttä, ennen kuin saat luvan. 

Tapaturma- ja onnettomuustilanteissa osallistujat tekevät tilannearvion, 
hälyttävät tarvittaessa apua ja antavat ensiapua tai ohjaavat uhrin/uhrit hoitoon 
ensiavun jälkeen. 

Joku osallistujista saattaa läheltä piti -tilanteet, tapaturmat ja onnettomuudet 
hallituksen tietoon joko suullisesti tai turvallisuusasiakirjan 
tapahtumaraportointilomakkeella.  

Onnettomuustilannetta 
johtaa 

Joku paikalla olevista 

Ryhmän toiminta 
onnettomuustilanteessa 

Avustavat kykyjensä mukaan 

Yhteysvälineet Matkapuhelimet 

TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT & YHTEYSTIEDOT 

Yleinen hätänumero   112 

Siun Sote päivystysapu (24 h/vrk) 116 117 

Taksi Taksi Itä-Suomi 0601 10100 
Joensuun Taksi1 0300 301 111 
Taksi Joensuu 0800 02120 

 
 

Laatija & päivämäärä Eveliina Hiltunen 5.6.2021 (puh. 041 467 0954) 
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Tapahtuma Joensuun Kauhojien uimahallivuoro

Paikka Rantakylän uimahalli, Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu

Päivä Lauantai-iltaisin talvikaudella marraskuulta huhtikuulle

Klo 16.45-18.30

puh. s-posti

Järjestäjä Joensuun Kauhojat ry

Vastuuhenkilö Frank Berninger 040 853 2944 toiminta (at) joensuunkauhojat.net

Muut vastuuhenkilöt Tapahtumien osallistujat

Turvallisuusvastaava Eveliina Hiltunen 041 467 0954 talous (at) joensuunkauhojat.net

Liikuntapalvelupäällikkö Vesa Martiskainen 050 076 3930 vesa.martiskainen (at) joensuu.fi

Toimintaan liittyvät vaarat

Vaara
Toden-

näköisyys Vakavuus Kerroin Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Toimenpiteet vahinkotilanteessa
1 1-3 1-3 Tule paikalle vain terveenä ja muista turvavälit (1–2 metriä). Pese kädet 

huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla tai käsidesillä kun saavut paikalle. 
Desinfioi tai pese kätesi aina WC-käynnin jälkeen sekä aina aivastamisen tai 
yskimisen tai niistämisen jälkeen. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin 
käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytä käsihuuhdetta. Älä 
koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Kun yskit tai 
aivastat, laita suun eteen kertakäyttönenäliina ja laita se heti käytön jälkeen 
roskikseen. Riskiryhmiin kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään 
lähikontakteja. Julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista ei 
suositella.

Toiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa 
olevia valtioneuvoston, viranomaisten, 
Joensuun kaupungin ja Suomen melonta- ja 
soutuliitto ry:n rajoituksia, suosituksia ja 
ohjeita.

1 1 1 Uimataito. Kaatumista ja kajakista poistumista voi kokeilla aluksi ilman 
aukkopeittoa.

Rauhoitetaan, neuvotaan

1 1 1 Varotaan laatoitusta: altaan seiniin ei saa tarkoituksellisesti törmätä kajakilla 
eikä kolhia melalla. Hyppytelineiltä ei saa pudottautua kajakilla altaaseen. 
Kuljetus: kaluston huolellinen kiinnitys ja merkitseminen.

Rakenteille aiheutuneista vaurioista 
ilmoitetaan liikuntapalvelupäällikölle ja kalusto- 
ja varustevaurioista turvallisuusvastaavalle; 
liikenneonnettomuuksissa hälytetään apua 
(112)

1 1-2 1-2 Harjoitellessa katsotaan, ettei muille melojille tai uimareille aiheudu vaaraa. 
Altaassa uidaan reunan lähellä melojia varoen. Varovaisuus liukkailla 
lattioilla. Kanoottipooloa pelatessa kypärät päähän, jos käytetään meloja. 
Tiedossa oleviin sairauksiin lääkitys mukaan, ohjeet muille.

Annetaan ensiapua, ohjataan lääkäriin tai 
hälytetään apua (112)

1 3 3 Uimataito melonnan edellytys. Tajunnan tai tasapainon menetystä 
aiheuttavista sairauksista hyvä kertoa muille. Aukkopeiton kahva esillä ja 
peiton avaamisen kokeilu, jos tuntematon kajakki tai peitto (neopreenipeitot 
tiukkoja!). Koska uimavalvontaa ei ole, osallistujat pitävät silmällä toisiaan. 
Veden alla ei kannata pidättää henkeä riskirajoille asti. Harjoittelu: tajuttoman 
melojan pelastaminen (”hand of god”). 

Pelastetaan ja hälytetään apua (112), 
aloitetaan pp-elvytys 30:2 (aluksi 5 
puhallusta). Toimitettava aina hoitoon, 
vaikka elpyisi nopeasti.

Todennäköisyys / vakavuus: 1 = epätodennäköinen / lievä, 2 = mahdollinen / haitallinen, 3 = todennäköinen / vakava
Kerroin: 1 = merkityksetön riski. 2 = vähäinen riski. 3-4 = kohtalainen riski. 6 = merkittävä riski. 9 = sietämätön riski.

Pelkotilat

Hukuksiin joutuminen

Koronaviruksen leviäminen

Kaluston tai varusteiden 
rikkoutuminen / laatoituksen 
vauriot

Fyysiset vammat, 
sairaskohtaukset


