TURVALLISUUSASIAKIRJA HIRSIKANKAAN LEIRIKESKUS

1. Toiminnanharjoittajan (palvelun tarjoajan) yhteystiedot:
Ylä-Savon seurakuntayhtymä /Hirsikankaan leirikeskus
Hirsikankaantie 49 , 74340 Sukeva
puh. 040 1377 572 (emäntä, tilanvaraukset ja lisätiedot)
040 5931611 (Riitta Kaasinen)
riitta.kaasinen@evl.fi
Tiedot palvelusta:
Toimiala:

leiritoiminta

Tarjottavat toiminnot:

uimaranta leirikeskuksen asiakasryhmille

Asiakkaiden määrät / vuosi (arvio): n. 250-300/v/leiriläisiä
2. Turvallisuusasiat
2.1. Hirsikankaan turvallisuusryhmä
kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen ilmo.juutinen@evl.fi

040 1825 025

seurakuntamestari Mauri Heiskanen mauri.heiskanen@evl.fi

044 5317 798

emäntä Seija Heiskanen seija.heiskanen@evl.fi

040 1377 572

nuorisotyönohjaaja Hannu Keränen hannu.keranen@evl.fi

044 7408 123

2.2. Kesäaikaan yövalvojat leirien aikaan klo 22-06

leiriohjaajat, isäntä

2.3. Seurakuntayhtymän ryhmien omat turvallisuus- ja ohjelmavastaavat
Vuosittain alkusammutuskoulutus annetaan kaikille leirikeskustyöntekijöille samoin kuin
leirijohtajille. EA1 ja EA2-tason valmiudet ovat turvallisuusvastaavilla ajan tasalla. Ensiapulaukku,
käsisammutin, elvytysohjeet, pelastusrengas, heittoliina ja pelastusvene ovat uimapaikkojen
välittömässä läheisyydessä saatavilla.
3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset
hukkuminen
liukastuminen
sukeltaessa osutaan pohjaan/kiveen
Todennäköisyys onnettomuuksiin on pieni, koska uimavalvonta on tehokasta ja alueet tarkastetaan
aina ennen käyttöä sekä merkitään uima-alueen rajat.

4. Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai tapaturmien ja onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi
Hengenpelastusvälineet kunnossa
Uintivalvonta kunnossa
Kuntotarkastukset (laituri, ranta, pukeutumis- ja peseytymistilat) kunnossa
Varoitus- ja kieltokyltit.
Henkilökunnan ea-valmiuden päivittäminen
5. Ohjeet erilaisia kohdan 3 mukaisesti ennakoituja onnettomuus- vaara- ja vahinkotilanteita varten
5.1.Kaikki ovat velvollisia onnettomuustilanteessa toimimaan omien valmiuksien mukaan. Koska
uintitilanteessa paikalla on aikuinen ea -taitoinen henkilö, hän toimii johdossa ja jakaa tehtäviä eri
henkilöille (pelastus, hälytys 112,hälytys henkilökunnalle, liikenteen opastus, muista asiakkaista
huolehtiminen).
HUKKUMISONNETTOMUUS :
PELASTA
Pelasta veden varaan joutunut (-eet ) henkilö (t) ja tarkista elintoiminnot.
HÄLYTÄ
Hälytyksen voit suorittaa soittamalla hätänumeroon 112
Kerro:
- kuka olet, mistä soitat : Hirsikankaan leirikeskus, Hirsikankaantie 49, 74340 Sukeva
Pelastushelikopterin laskeutumispaikan koordinaatit(WGS84)
ovat N 63° 52.4136 E 27° 25.6879
- mitä ja missä on tapahtunut
ELVYTÄ ohjeet seinällä ja laiturilla
5.2.Luettelo ensiapuvarusteista ja niiden sijainnista
Ensiapulaukku on pukuhuoneen seinällä
Pelastusrengas on laiturilla
Pelastusliina on laiturilla
Pelastusvene on käyttövalmiina uimarannassa.
6. Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja
kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset
6.1. uintivalvojalla ikä yli 18-v ja hätäensiaputaitoinen
6.2. tehtävät onnettomuustilanteissa ks. leirikeskuksen pelastussuunnitelma

6.3. henkilökunnan ea- ja turvallisuuskoulutus
varsinainen leirikeskushenkilökunta ja srk:n omien asiakastyhmien
turvallisuusvastaavat ja muut työntekijät päivittävät kahden vuoden välein
alkusammutuskoulutuksen ja EA2 –taso on voimassa.
6.4. Luettelo suoritetuista koulutuksista ja harjoituksista ja sekä niihin osallistuneet
Leirikeskuksen omista työntekijöistä erillinen lista turvallisuuskansiossa
7. Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, ja muu tarpeisto sekä niiden huoltoa koskevat
vaatimukset
7.1. Käytettävät rakennukset ja rakenteet
Rantasauna jossa puku- ja pesuhuone
Rantasaunan laituri, puurunkoinen ponttoneilla varustettu
Rakennusten ja rakenteiden tarkastus- ja huoltosuunnitelma/- päiväkirja erillisenä
kiinteistönhoitajalla.
Vastuuhenkilö em. huolloissa/tarkastuksissa seurakuntamestari Mauri Heiskanen.
7.2. turvallisuusvälineet
luettelo katso kohta 5.2.
huoltosuunnitelma ja - päiväkirja erillisenä kiinteistönhoitajalla
8. Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset
Turvallisuusvastaavat ovat tietoisia että kovalla tuulella tai ukonilmalla ei saa mennä uimaan.
9. Palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä palveluun
osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, koulutusta, kielitaitoa ja muita vastaavia
seikkoja koskevat vaatimukset
9.1. Suurin sallittu uimarien ryhmäkoko kesäisin on 20 hlöä kerrallaan, jolloin valvojana on 1
aikuinen EA2-taidot omaava henkilö sekä tarvittaessa muutama isonen. Tämä koskee
rippikouluikäisten ryhmiä. Varhaisnuorten leireillä 20 henkeä kohti on 2 aikuista ja muutama
isonen, heidän vanhemmiltaan kysytään myös ilmoittautumisen yhteydessä leiriläisen uimataitotaso
ja saako ko. henkilö mennä uimaan. Erityisryhmien (esim. kehitysvammaiset) ollessa kyseessä
hlökohtaiset avustajat huolehtivat avustettavistaan.
9.2. Päihteiden käyttö leirikeskuksessa on kielletty.
9.3. valtaosa asiakkaista on suomenkielisiä, joten opaste- ja kieltotaulut on ainoastaan suomeksi.
10. Palveluiden vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi
tarpeelliset toimenpiteet
Koska uimapaikat ovat yksityisellä alueella, ulkopuolisille tahoille ei koidu vaaratilanteita.
11. Miten erilaiset onnettomuus- vaara- ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin kerättyä tietoa
käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä.

11.1. Pienetkin onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet kirjataan erillisellä lomakkeella, jotka
kootaan yhteen seurakuntayhtymätasolla ja yhteistyötoimikunta käsittelee ja tiedottaa mahdolliset
muuttuneet ohjeet toimipisteisiin.
11.2. Lisäksi uimapaikkoja koskevat onnettomuudet ja läheltä piti tilanteet raportoidaan erillisellä
kaavakkeella Iisalmen kuluttajavalvontaviranomaiselle.
12. Menettely kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseksi
12.1.Ilmoitus tehdään viimeistään seuraavana arkipäivänä Iisalmen kuluttajaviranomaiselle
http://www.ylasavonsote.fi/index.asp?tz=2&link=5016.5 kiinteistöpäällikön toimesta tai hänen
määräämänsä henkilön toimesta.
12.2. Tarvittaessa ilmoitus myös työsuojelupiiriin tai poliisiviranomaisille.
13. Miten turvallisuusasiakirjaan ja –suunnitelmaan sisältyvät tiedot saadaan palvelun tarjoamisessa
mukana olevien tietoon
Turvallisuusasiakirjat ovat luettavissa srk-yhtymän intranetissä sekä leirikeskuksien
turvallisuuskansioissa. Uudet työntekijät perehtyvät kansioon työsuhteen alussa ja kuittaavat että
ovat lukeneet asiakirjat.
13. Miten tiedonantoasetuksessa (Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista
annettavista tiedoista 613/2004) säädetyt tiedot annetaan palveluun osallistuville ja palvelun
vaikutuspiirissä oleville
13.1. Ennen jokaista leiriä tai retkeä vastuulliset viranhaltijat tekevät tapauskohtaisen turvallisuus –
suunnitelman, jossa ohjeistetaan yksityiskohtaisesti miten toimia ryhmän erityispiirteet huomioiden
turvallisesti ja vastuullisesti.

