Pelastussuunnitelma
Joensuun Uimaseuran
uintikilpailuihin
1. TAPAHTUMAN TARKOITUS
Joensuun Uimaseura ry järjestää Virkistysuimala Vesikossa (Uimarintie 1, 80100 Joensuu)
uintikilpailut, joihin osallistuu 150 - 250 eri-ikäistä uimaria. Kilpailut kestävät yhden päivän.
Osallistujamäärät selviävät osallistujalistoista ja aikataulusta, jotka julkistetaan viisi päivää
ennen kilpailuja. Tapahtuma järjestetään talkoovoimin. Organisoimassa on seuran
toiminnanjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä seuran yksi uinnin kilpavalmennusryhmä sekä
heidän valmentajat. Kilpailijoille suunnatut kilpailuohjeet löytyvät kotisivuilta.

2. YLEISKUVAUS
Perjantai-iltana kilpailuväki valmistelee kilpailut. Ajanottolaitteet, äänentoisto, penkit ym.
sijoitetaan paikalleen. Tavaroiden laittamisesta paikalleen ohjeistetaan toiminnanjohtajan ja
valmentajan toimesta. Apuna on myös hallin seinälle ripustettava tehtävälista.
Kilpailuaamuna toiminnanjohtaja saapuu hallille ennen muita tarkistamaan tilan turvallisuuden.
Tässä vaiheessa teipataan irtonaiset sähköjohdot lattiaan.
Uimarit saavat kootusti avaimet pukutiloihin. Miehille ja naisille on omat pukutilat. Osallistujia
muistutetaan ennen kilpailuihin osallistumista turvallisuus asioista (ei juosta, ei liikuta likasilla
kengillä hallin puolella).
25 metrin allas tulee olemaan kilpailualtaana, jossa ennen kilpailua on myös verryttely
mahdollisuus. Tapahtuma alkaa kilpailupäivänä klo 10.45 verryttelyuinnilla ja klo 11.15
osallistuvien toimitsijoiden palaverilla. Kilpailuiden alustava aikataulu on klo 10:45 verryttely,
kilpailut alkavat klo 12.00 ja loppuvat klo 18.00 mennessä. Kilpailuiden aikana verryttely
tapahtuu muissa altaissa. Lopullinen aikataulu näkyy LiveTimingistä.
Mikäli kuka tahansa osallistujista tai yleisöstä huomaa jotain epäilyttävää, on hän velvollinen
ilmoittamaan siitä välittömästi järjestäjille sähköisen ajanoton kautta. Sähköinen ajanotto
sijoittuu naisten suihkutilan eteen. Samassa paikassa sijaitsee myös kuuluttamo.
Toimitsijoiden välitauko evästely on järjestetty aerobicsaliin. Toimitsijoiden tarjoilun
järjestämisestä huolehtivat rutinoituneet uimaseuralaiset. Tupakointi on ehdottomasti kielletty
sisällä ja uimahallin läheisyydessä.

3. KOHTEEN TIEDOT
Tapahtumapaikka: Virkistysuimala Vesikossa (Uimarintie 1, 80100 Joensuu)
Pääjärjestäjä: Joensuun Uimaseura ry
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Marjo Siintomaa-Toljander 044-0991907
Turvallisuuspäällikkö: toiminnanjohtaja Marjo Siintomaa-Toljander 044-0991907 yhdessä
nimetyn kilpailunjohtajan kanssa
Ensiapukilpailun aikana: kilpailuissa on paikalla nimetty EA-taitoinen henkilö sekä kilpailuissa
on aina paikalla kaupungin uinninvalvoja. Ensiapuvälineet löytyvät valvojan kopista.
Kylmäpakkaukset kahvion pakastimesta.

Turvallisuushenkilöstö: uimaseura vastaa tapahtuman turvallisuudesta
(toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö sekä aulavahti) ja uimahalli
vastaa kiinteistöstä tapahtuman aikana.
Henkilöitä voi olla enintään samaan aikaan uimahallissa on noin 500,
mukaan lukien uimarit ja henkilöstö.
Huomioitavaa: Uimahallissa on paikalla myös uimahallin henkilökuntaa sekä kassalla että
allastilassa.
YLEINEN HÄTÄNUMERO ON 112

4. JÄRJESTYKSENVALVONTA
Järjestyksenvalvonnasta vastaa uimahallin henkilökunta yhdessä uimaseuran väen kanssa.
Uimaseuran toimitsijat kiertävät yleisiä tiloja kilpailujenaikana.

5. MAHDOLLISET VAARATILANTEET
YLEISÖLLE ANNETTAVAT OHJEET ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI JA
ONNETTOMUUS-JA VAARATILANTEISSA TOIMIMISEKSI
KAATUMINEN: Pääasiallinen mahdollinen riski niin osallistujilla kuin yleisöllä on märällä
pinnalla liukastuminen tai kompastuminen, jota ehkäistään sillä, että muistutetaan siitä, että ei
saa juosta.
NYRJÄHDYKSET/PIENET VAHINGOT: Sähköisessä ajanotossa oleva henkilö kuuluttaa
paikalle ensiaputaidollisen henkilön sekä hälyttää tarvittaessa lisäapua -> 112.
KIELLETYT ESINEET: Uimahallin katsomoon ja allasalueelle on kielletty lasisten purkkien ja
pullojen tuonti koska niiden mahdollinen rikkoontuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
HUKKUMINEN: Uimavalvojat ja valmentajat tarkkailevat pääasiallisesti uimareiden
käyttäytymistä altaissa. Hukkumisvaara on minimaalinen, sillä altaisiin saa mennä vain uimarit
kilpailujen aikana.
TULIPALO: Mahdollisen tulipalon sattuessa aloitetaan välittömästi koko tapahtuman
evakuointitoimenpiteet. Tulipalon rajoittamiseksi on jokaisessa sähkölaitteita sisältävässä
pisteessä CO2 sammuttimet, sekä jauhesammuttimet, joilla palo pystytään nopeasti
rajaamaan ja vahingot asiakkaille sekä henkilöstölle minimoimaan.
EVAKUOINTI: Kilpailujen aikana evakuoinnista päättää tapahtuman turvallisuuspäällikkö
yhdessä uimahallin valvojien kanssa. Kuuluttamon kautta annetaan käskyt toimimisesta. Jos
tulee automaattihälytys, pysytään rauhallisina ja odotetaan kuulutuksen kautta tulevaa
ohjeistusta. Evakuointi voi tulla kysymykseen rakenteellisen vian, VSS-tilanteen tai tulipalon
takia. Jokainen tilanne arvioidaan erikseen turvallisuuspäällikön/kilpailunjohtajan sekä valvojan
toimesta ja päätetään jatkotoimista välittömästi. Mahdollisiin häiriökäyttäytymisiin puututaan jo
tapahtumaan tultaessa, jolloin tapahtuman henkilöstö pyrkii tunnistamaan ja arvioimaan
asiakkaiden mielentilaa ja päättää jatkotoimista. Valvonta jatkuu asiakkaiden koko sisällä olon
ajan, jolloin mahdollisiin häiriöihin pystytään puuttumaan heti, ennen kuin ne eskaloituvat.
Mahdollinen häiriökäyttäytyjä siirretään häiriöttömään tilaan ja turvallisuudesta vastuussa
oleva henkilö tekee päätöksen jatkotoimista. Mikäli tilannetta ei muuten voida muiden
asiakkaiden tai häiriökäyttäytyjän etujen mukaisesti ratkaista, suorittavat järjestyksenvalvojat
kiinnioton, jolloin asiakas saatetaan poliisin haltuun.

EVAKUOINTISUUNNITELMAKISOJEN AIKAAN:
KOKOONTUMISPAIKKA ON LÄMPIMÄLLÄ KELILLÄ VESIKON PÄÄOVIEN EDESSÄ
OLEVALLA PARKKIPAIKALLA / KYLMÄLLÄ KELILLÄ AREENALLA.
Alueiden tyhjennykset sovitaan sähköisen ajanoton kanssa (yksi henkilö huolehtii yhden
alueen tyhjennyksestä).
Ei henkeä uhkaavassa tilanteessa poistuminen uimahallista tapahtuu ulko-ovien kautta eli pää
sisäänkäynnin kautta. Hätätilanteessa noudatetaan alla olevia ohjeita:
1) Pukuhuoneiden tyhjennys
- Naisten pukuhuoneet tyhjennetään pukuhuoneen perällä olevasta hätäuloskäynnistä
pihalle. Tarkistetaan suihkutilassa oleva sekä pukuhuoneessa olevat (2 kpl ) WC:t.
- Miesten pukuhuone tyhjennetään uimahallin aulan kautta pihalle. Tarkistetaan
molemmilla puolilla olevat vessat.
2 ) Katsomon tyhjennys
- 25 m altaan rappusreuna (katsojat, ajanottajat, käännösvalvojat ja kokoajat) -> 25m
altaan matalassa päässä olevasta tai liukualtaan alla olevasta hätäuloskäynnistä
- Sähköisen ajanoton puoli ja loput uimahallin sisäpuolen henkilöistä -> uimahallin aulan
kautta pihalle. Tarkistetaan miesten suihkujen vieressä oleva WC.
3 ) Aula
- Siirrytään pääovista pihalle.
4 ) 2. krs Aerobic Sali, laitosmiesten huone, henkilökunnan huone
- Poistuminen tapahtuu kierreportaita pitkin aulan kautta pihalle tai aerobic salissa olevan
hätäuloskäynnin kautta liukumäen rappusia pitkin liukumäen alla olevaan hätäuloskäyntiin.
Aerobicsalissa olevat henkilöt tarkistavat henkilökunnan WC:n, henkilökunnan kahvion
sekä laitosmiehen huoneen.
5 ) alakerros, kuntosali
- tarkistetaan kuntosali sekä käytävällä olevat WC:t. Poistuminen rappusia pitkin ylös ja
aulan kautta pihalle.

MUISTA TARKISTAA HISSI
Jos hissi on jostain syystä jumiutunut paikalleen ja siellä on väkeä -> Painetaan hississä
olevaa hätä numeroa tai soitetaan valvovalle laitosmiehelle p. 050-5714475

