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TURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIUINTIPAIKKA VELJESNIEMI
Haukitie 19

Turvallisuusasiakirja – Talviuintipaikka – Veljesniemi Mäntyharjun Reissupolku ry 24.10.2022
Turvallisuusasiakirja (Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) 7§ mukainen) Veljesniemen talviuintipaikka
1. Palvelun tarjoaja Mäntyharjun Reissupolku ry, Mäntyharju (Puheenjohtaja: Jorma Mäkinen, 040 546
2778) Turvallisuusasiakirja koskee talviuintia Veljesniemen talviuintipaikalla (1.10. – 31.4.).
2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt Talviuintitoiminnasta vastaava: Leena Tiikkainen, varalla Päivi
Matilainen ja Susanne Lyytikäinen. Teknisten laitteiden huolto: Eero Järvinen ja Raimo Klen
3. Ennakoitavat vaaratilanteet *Jokainen ui omalla vastuullaan. *Yksin uimista vältettävä. *Portaiden ja
laiturin liukkaus. * Alueen valaistuksen riittävyys, jään alle sukeltaminen. Oven ulkopuolelle jääminen
pakkasella. Terveydelliset riskit.
4. Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi * Avantoon ei mennä yksin. Tästä on tiedote näkyvissä
uintipaikalla. Varoituskyltti portaiden yläpäässä on liukkauden varoitusmerkki. Laiturin loppupäässä
sulatusmatto. Laiturialue valaistu. Valo syttyy liiketunnistimella pukukopin läheisyyteen ja katkaisijasta
avannolle. Ulko-oven avain vieressä koodilukossa. Uimarille on koodi annettu.
5. Ohjeet vaaratilanteiden hoitamiseksi (kts. kohta 3) *Vältä yksinuintia avannossa ja seuraa
kanssauimareiden toimintaa uintipaikalla. * Ohjeet avun saamiseksi löytyvät pukutilan ilmoitustaululta. *
Liukkaushiekkaa löytyy pukutilan ulkopuolelta ämpäristä josta omatoimisesti voi hiekoittaa kulkuteitä . *
Pumpun voi kytkeä pois päältä laiturissa olevasta katkaisijasta, mikäli virtaus avannossa tuntuu liian
voimakkaalta. Pumppu tulee muistaa kytkeä takaisin päälle.
6. Perehdyttäminen *Uusille talviuimareille on pukuhuoneessa Suomen Ladun Talviuintiopas ja / tai netissä
reissupolku.sporttisaitti.com, jossa perehdytetään lajiin. (Avaimet, pukutilat, sauna, laituri ja avanto sekä
valaistus ja pumpun pois ja päälle kytkeminen sekä ensiavun hälyttäminen)
7. Tilat ja rakenteet Talviuintipaikkana toimii Veljesniemen sauna- ja pukutilat, laituri ja pumpun avulla
auki pidettävä avanto syvyys n. 1,5m. Avanto ja sen rakenteet ja niiden toimivuus tarkastetaan ennen
talviuintikauden alkua teknisestä alueesta vastaavan toimesta. Tarkastuksesta tehdään merkintä tarkastusja huoltopäiväkirjaan. Kaikista kauden aikana tehdyistä huoltotoimista tehdään merkintä tarkastus- ja
huoltopäiväkirjaan. Vastuuhenkilönä on teknisestä huollosta vastaava henkilö, jonka nimi löytyy pukutilan
ilmoitustaululta.
8. Olosuhderajoitukset. Reissupolku vastaa uimaveden terveystarkastuksista tarvittaessa. Haapaselän
uimaveden tarkistaa kunta.
9. Suurin turvallinen henkilömäärä. Laiturilla ja avannolla voi turvallisesti olla samaan aikaan enintään
kaksikymmentä henkilöä.
10. Muiden turvallisuuden varmistaminen. Avanto on merkitty jäälle näkyvästi.
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11. Onnettomuus-, vaara ja vahinkotilanteiden kirjaus. Onnettomuus-, vaara ja vahinkotilanteet sekä
turvallisuuspuutteet merkitään pukukopilla olevaan käyntivihkoon. Kertyneiden kirjausten pohjalta
kehitetään toimintoja turvallisemmiksi ja puutteet korjataan.
12. Ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen. (kuluttajaturvallisuuslaki 8§) Ilmoitukset tehdään viivytyksettä
kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiselle ja tarvittaessa poliisille. Ilmoituksen toimittaa mäntyharjun
Reissupolun talviuinnista vastuussa oleva henkilö. Nimi ja yhteystiedot löytyvät pukukopin ilmoitustaululta.
13. Turvallisuusasiakirjasta tiedottaminen palvelun käyttäjille. Turvallisuusasiakirja pidetään nähtävillä
talviuintipaikan pukukopin ilmoitustaululla.
14. Tietojenantoasetuksen mukaisten tietojen antaminen palvelun käyttäjille Osallistujien opastaminen,
riskeistä kertominen, käyttäytymisohjeet, turvallisuusvälineiden käyttö, hätätilanteissa toimiminen
annetaan talviuinnista vastaavan henkilön toimesta uudelle talviuinnin harrastajalle suullisesti
avantouintipaikalla. Uusi talviuimari saa myös kirjallisen talviuintioppaan aloittaessaan talviuinnin.
15. Turvallisuusasiakirjan ajan tasalla pitäminen. Turvallisuusasiakirja tarkastetaan talviuintikauden alussa
sekä aikana. Ajan tasalla pitämisestä vastaa Mäntyharjun Reissupolun talviuinnista vastaavat henkilöt.
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