
Vandersin turvallisuusasiakirja 

 

1. Palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot 

Vanders (Uinti Vantaa ry) Martinlaakson uimahalli Myyrmäen uimahalli Tikkurilan uimahalli 

Patotie 2  Martinlaaksonkuja 2 Myyrmäenraitti 4 Läntinen Valkoisen- 

01600, Vantaa  01620 Vantaa  01600 Vantaa  lähteentie 50,  

      01300 Vantaa 

 

2. Turvallisuusasioista vastaavat 

Kurssivastaava     Uinti  Taitouinti  Toiminnanjohtaja 

Tilda Litukka      Anttoni Laitinen Virpi Nummisalo Milla Kauppinen 

+358 50 357 3873     +358 50 375 1346   +358405891178 

seurasihteeri@vanders.fi     anttoni@vanders.fi taitouinti@vanders.fi toiminnanjohtaja@vanders.fi  

 

3. Toiminnan esittely 

 

UINTI 

Kurssitoiminta Valmennustoiminta 

Vauva- ja perheuinti Lasten Harrasteryhmät 

Perheuimakoulu Kilpauintiryhmät 

Lasten uimakoulu Masters 

Lasten tekniikkaopetus  

Uintikerho  

Aikuisten uimakoulu  

Aikuisten tekniikkaopetus  

Kuntomix (sekoitus eri lajeja)  

 

 

TAITOUINTI 

Kurssitoiminta Valmennustoiminta 

Delfiinit Lasten ja aikuisten harrasteryhmät 
Lasten alkeis- ja jatkokurssit Kilparyhmät 
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5. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 

 Järjestetään ensiapukoulutusta kurssiohjaajille sekä valmentajille. Viimeisin seurakoulutus 1/2015. Tämän 

lisäksi ohjaajat ja valmentajat käyneet itsenäisesti EA1 -kursseilla. 

 Riittävä määrä ohjaajia / kurssiryhmä SUHin (Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto) mukaisesti: 1 

ohjaaja / 10 lasta. 

 Kurssiohjaajille pidetään joka syksy ja kevät koulutusta ohjaajana toimimisesta. 

 Uusi kurssiohjaaja ja valmentaja perehdytetään tehtäviinsä. 

 Ainakin toisen ohjaajan tai valmentajan on oltava täysi-ikäinen. 

 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. 

6. 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 vastuu 

ohjaaja. 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. 



Hukuksiin joutuminen 

 Pelastustaitoinen ohjaaja antaa välittömästi ensiapua / elvytystä. Hälytä apua p.112 

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. 

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 ensiapulaukussa 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. 

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 

Heikko uimataito 

 Kurssiohjaajien tarkka seuranta ja opetus kurssin aikana 

 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* 

7. Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja 

kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset 

 Kurssiohjaajat ovat suorittaneet Uimaliiton tai SUH:in ohjaajakurssit. 

 Uimaliiton Vesitaiturit -kurssi (entinen Vesiralli) 

 Uimaopettajatutkinto – ensiapukoulutus kuuluu kurssiin. 

 SUH:n vauva- ja perheuintiohjaajakoulutus 

 EasySwim ohjaajatutkinto – ensiapukoulutus kuuluu kurssiin. 

 Valmentajan ammattitutkinto. 

 EA1, järjestetty 1/2015, uusi suunnitteilla kevääksi 2017 

 

  

 

8. Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit, ja muu tarpeisto 



 Yleinen tuntemus uimahallin tiloista ja välineistä, varastotiloista, ensiaputarvikkeiden sijainnista 

 Seuran omien ensiapulaukkujen sijaintien tuntemus 

 Hengenpelastusvälineiden tuntemus 

 Vastuu rakenteiden ja tilojen ylläpidosta on Vantaan kaupungilla, ohjaajilla on velvollisuus ilmoittaa 

havaituista puutteista. 

 Vauvauinnissa käytettävät lelut ja välineet pestään 2 krt vuodessa, muutoin huolehditaan lelujen 

hygieenisestä säilytyksestä. 

 Toiminta tapahtuu Vantaan kaupungin uimahalleissa, 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. 

9. Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset 

 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 

10. Palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä 

 Lasten uimakouluissa maksimimäärä kurssilaisia on 15 lasta kahta ohjaajaa kohden (Suomen Uima- ja 

Hengenpelastusliiton suositus on 10 lasta ohjaajaa kohden) 

 Vesiralleissa maksimimäärä on 12 lasta yhtä ohjaajaa kohden. 

 Aikuisten uimakouluissa maksimimäärä 15 osallistujaa yhdelle ohjaajalle 

 Hydrobicissa maksimikoko ryhmälle on 16 henkilöä. 

 Kurssi-ilmoittaumisen yhteydessä kerätään tietoja kurssilaisen terveydentilasta, joiden perusteella 

kurssikoordinaattori 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. 

11. Miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan palvelun tarjoamisessa mukana olevien 

tietoon 

 Turvallisuusohje käydään läpi ohjaajien, valmentajien ja seuran henkilökunnan kanssa 

koulutustilaisuudessa 

 Turvallisuusohje on nähtävissä kurssitoiminnan aikana uimahallilla 

 Turvallisuusohje on myös nähtävissä www.vanders.fi sivuilla  

12. Onnettomuus-, vaara -ja vahinkotilanteiden dokumentointi sekä jatkotoimeneet 

 Pienetkin onnettomuudet ja vakavat läheltä piti- tilanteet raportoidaan kursseista vastaavalle, joka vie 

tiedon toiminnanjohtajalle ja tarvittaessa hallitukselle. 

 Kurssivastaava ja toiminnanjohtaja käyvät läpi tilanteet vuosittain hallituksen turvallisuudesta vastaavan 

henkilön kanssa 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 (Tuija Tättäläinen, TUKES). 

 Toiminnanjohtaja 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. 

13. Vauvauinnin erityispiirteet 

Vauvauinnissa noudatetaan edellä lueteltuja ohjeita, joiden lisäksi tulee huomioida seuraavat erityispiirteet. 

 Vaaratilanteet ja mahdolliset seuraukset 

 Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi 

 Ohjeet vahinkotilanteiden varalle 

 Liukastuminen, lapsi tippuu kantajalta 

 Vesimyrkytys -> veren laimeneminen, velttous, kouristelu, tajuttomuus, aivovaurio, kuolema 

 Sukellusrefleksin pitkittyminen -> hengityksen pysähtyminen, tajuttomuus 

 Veden varaan joutuminen 

 Muut normaalin kurssitoiminnan vaarat (lueteltuna aiemmassa osiossa) 

 

    Liukastuminen: Vanhempia ohjeistetaan alkuinfosta lähtien varovaisuuteen allastiloissa liikuttaessa. Lapsi, joka ei 

vielä kävele, tulee kantaa altaalle kantokopassa/turva-istuimessa. Koppa kulkee näin lähempänä maata kuin sylissä 

kannettaessa ja lisäksi suojaa hiukan putoamisen vaikutuksilta. Kun lapsi on liian iso kaukalossa kuljetettavaksi 

(kävelee itse), tulee lapsi kävelyttää altaalle, ei kanneta sylissä. Juuri kävelemään oppinut lapsi kävelytetään rauhassa 

ja varataan tarpeeksi aikaa siirtymiselle. 

    Vesimyrkytys: Vesimyrkytys on mahdollinen vaara, mikäli lapsi juo uinnin aikana runsaasti vettä omaan 

kehonpainoonsa nähden. Vesimyrkytys pystytään välttämään kontrolloimalla niellyn veden määrää mm. 

rajoittamalla uintikerran pituutta, sukelluksien pituutta ja määrää sekä vahtimalla, ettei lapsi juo vettä uinnin tai 

leikkien aikana. Sukelluksien määrää rajoitetaan 1 sukellus/ikäkuukausi, eli 4kk:n ikäinen saa tehdä 4 sukellusta jne. 

Uintikerran pituus on maksimissaan 30min. Vatsallaan uitettavaa vauvaa tulee tarkkailla ja tarvittaessa estää, jos hän 

alkaa juomaan vettä. Normaalin vauvauintikerran aikana, jolloin noudatetaan yleisiä vauvauinnin ohjeita, ei 

vesimyrkytys ole mahdollista. 

    Sukellusrefleksin pitkittyminen: Osa lapsista on herkkiä sukellusrefleksin päälle jäämiselle sukelluksen jälkeen. Sen 

epäillään johtuvan kurkunkannen päälle jääneen veden ärsytyksestä. Ohjaajan tulee olla valppaana oireiden 

huomaamiseksi, sillä kokematon vanhempi ei usein tunnista tilannetta. Jos sukellusrefleksi pitkittyy pinnalle nousun 

jälkeen, se näkyy vauvalla mm. sukellusliikkeiden jatkamisena (käsien ja jalkojen rytmikkäinä liikkeinä) ja 

pysähtyneinä kasvon ilmeinä. Refleksin ollessa päällä vauva ei hengitä. Lievä refleksin pitkittyminen (n. 2-5sek.) on 

jossain määrin yleistä eikä sinänsä ole vaarallista. Jokainen vauva aloittaa ensimmäiset sukelluksensa ohjaajan läsnä 

ollessa ja useimmiten ohjaajan sukelluttamana. Ohjaaja pystyy havaitsemaan mahdolliset ongelmat refleksin osalta 

sekä reagoimaan tarvittavalla tavalla. Ennen sukellusten aloittamista ohjaaja tarkkailee sukellusrefleksin 

voimakkuutta ja lapsen reagointia jo kannutusvaiheessa. Kun ohjaaja arvioi vanhempien hallitsevan sukelluttamisen 

taidot riittävästi ja sukellusten sujuvan lapsen osalta normaalisti, antaa hän perheelle luvan jatkaa 

sukellusharjoituksia omatoimisiseti. Lasten kanssa, joilla ilmenee herkkyyttä sukellusrefleksin pitkittymiselle, 



jatketaan sukellusharjoituksia ohjaajan valvonnassa muita lapsia pidempään. Kyseisiä vanhempia opastetaan myös 

tunnistamaan sukellusrefleksin pitkittymiseen liittyvät oireet sekä toimintatavat siihen liittyen. 

    Veden varaan joutuminen: Ohjaajat vastaavat olosuhteista ja toiminnan turvallisuudesta, vanhemmat vastaavat 

omista lapsistaan. Ohjaajien tulee kuitenkin jatkuvasti tarkkailla vanhempien toimia ja puuttua turvallisuuteen 

vaikuttavasta käytöksestä. Pääosin vanhemmat ovat tarkkaavaisia ja huolehtivat lapsistaan tarpeellisella tavalla, 

mutta välillä aikuisen keskittyminen saattaa tilapäisesti häiriintyä. Erityisesti pitkään toiminnassa mukana olleiden 

perheiden lapset ovat taitavia vedessä ja uimahallissa liikkujia ja vanhemmat luottavat lasten taitoihin. Lisäksi 

perheet ovat ehtineet tutustua toisiinsa ja monesti seurustelevat toisten vanhempien kanssa lasten touhutessa 

vieressä. Lapsen kaatuessa veden alle vanhemman huomio on väliaikaisesti kiinnittynyt muualle. Toinen mahdollinen 

tilanne syntyy kun ohjaaja tulee ohjeistamaan perhettä lapsen jatkaessa omia touhujaan. Aikuinen yleensä keskittyy 

kuulemaansa, ehkä katsoo ohjaajaa silmiin, eikä huomaa näin syntyvää vaaratilannetta. Ohjaajan tulee aikuiselle 

puhuessaan ”pitää toinen silmä” vieressä leikkivään lapseen ja olla valmis reagoimaan mikäli lapsi joutuu 

vedenvaraan. Vanhempia tulee myöskin ohjeistaa pysymään jatkuvasti lapsen lähettyvillä sekä sellaisessa asennossa 

jossa pystyy liikkumaan ketterästi lapsen perässä (ei istuta altaan nurkassa seinään nojaillen). Vanhempia tulee 

tarvittaessa myös muistuttaa seuraamaan lasta jatkuvasti vaikka seurustelisi välillä muiden kanssa. 

    Liukastuminen: hoitotoimenpiteet ensiapuohjeen mukaisesti (s.4-6) 

    Vesimyrkytys: lievissä vesimyrkytyksen oireissa (väsymys, ruokahaluttomuus, virtsan värittömyys) on estettävä 

lisäveden juominen. Vakavammissa oireissa (kouristelu, tajuttomuus), hälytettävä apua 112 ja kerrottava epäily 

vesimyrkytyksestä. 

    Sukellusrefleksin pitkittyminen: kun sukellusrefleksi jää päälle sukelluksen jälkeen, lapsi nostetaan olalle ja 

annetaan muutama napakka taputus selälle. Lasta tarkkaillaan ja varmistetaan että hengitys palautuu normaaliksi. 

Lapsilla joilla on herkkyys refleksin pitkittymiselle, sukellutetaan lyhyempiä matkoja ja tapauskohtaisesti rajoitetaan 

myös sukelluskertoja. Tarkkaillaan myös lapsen reaktiota ja vireystilaa, jotta väsyneen lapsen kanssa uintia jatketaan 

rauhallisemmissa merkeissä tai tarvittaessa keskeytetään uinti ennenaikaisesti. Jos sukellusrefleksi pitkittyy selkeästi 

pidemmäksi aikaa n. 10 sek. tai yli, pidetään sukelluttamisessa taukoa vähintään seuraavaan uintikertaan ja 

tarkkaillaan tilannetta läheisesti sukelluksia tehtäessä. Mikäli sukellusrefleksin jälkeen hengitys ei palaudu lainkaan 

(erittäin epätodennäköistä), aloitetaan lapsen PPE (alla). 

    Veden varaan joutuminen: mikäli lapsi on joutunut vedenvaraan, autetaan lapsi ylös vedestä mahdollisimman 

rauhallisesti ja turvallisesti. Useimmiten lapsi yskii vettä, jolloin taputellaan kevyesti selkään. Lapsi on myös 

tilanteesta hämillään tai jopa pelästynyt. Lievästi pelästynyt/hämillään oleva lapsi tarkkailee myös vanhemman 

reaktiota tilanteeseen ja tällöin on tärkeää omilla eleillä rauhoittaa / vakuuttaa lapselle ettei ollut kyse vakavasta 

asiasta. Lapselle voi kertoa ettei ole mitään hätää ja kehua hienosta sukelluksesta. Mikäli lapsi on selkeästi pelästynyt 

tilanteesta, tulee häntä rauhoitella ja jatkaa rauhallisesti eteenpäin. Veden varaan joutunut tajuton lapsi nostetaan 

reunalle ja aloitetaan PPE. 

Vauvan PPE 

 Herättely – puhuttele, ravistele kevyesti 

 Pyydä aikuista auttajaa soittamaan 112 

 Selvitä hengittääkö vauva 

 Avaa hengitystiet 

 

 Nosta leuan kärjestä 

 Paina otsasta 

 Tunnustele hengitystä, katso, kuuntele 

 

  

 



    Puhalla 5 alkupuhallusta 

 Avaa hengitystiet 

 Peitä suullasi tiukasti vauvan suu ja nenä 

 Puhalla sen verran, että vauvan rintakehä nousee (noin oma poskellinen) 

 2 sormea rintalastalle 

 Paina siten että rintalasta painuu selkeästi alaspäin 

 rytmi n. 100 lyöntiä minuutissa 

 Paina 30 kertaa 

 Jatka rytmillä 30:2 

Lapsen PPE 

 Toteutetaan samalla rytmillä kuin vauvan elvytys (5 alkupuhallusta -> 30:2) 

 Erona vauvan elvytykseen, puhalluksia annettaessa lapsen nenä suljetaan sormilla ja suu peitetään omalla 

suulla. Painallukset tehdään kämmenellä (1 käsi). Käsivarsi suorana painalluksia tehtäessä 

Aikuisen PPE 

 Aikuisen PPE rytmillä 30:2. 

 Erona lapsen elvytykseen, painelut kahdella kädellä ja selkeästi voimakkaammin. Rintalastan tulee liikkua 

reilusti. 

Pätevyys ja koulutusvaatimukset, palvelussa käytettävät tilat, suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä sekä 

osallistujien muut kriteerit 

 Vähintään toinen ohjaajista SUH:n vauvauinninohjaajakoulutuksen käynyt henkilö 

 Apuohjaajana toimiva henkilö on joko SUH:n koulutuksen käynyt henkilö tai seuran vauvauintiin 

perehdyttämä ohjaaja. Apuohjaajalla tulee olla suunnitelma vauvauinninohjaajaksi kouluttautumiselle 

(tavoite 1 vuosi aloittamisesta). 

Allasveden tulee täyttää seuraavat kemialliset laatukriteerit: 

 Trihalometaani ≤ 50µg/l 

 Sidottu kloori ≤ 0,4 mg/l 

 Vapaa kloori vauvauintialtaassa ≥ 0,6 mg/l 

 Vapaa kloorin maksimi, kaikki altaat ≤ 1,2 mg/l 

 Nitraatti ≤ 50 mg/l 

 Permanganaatti (KMnO4) ≤ 10 mg/l 

 Sameus ≤ 0,4 FTU 

 PH 6,5-7,6 

 Urea ≤ 0,8 mg/l 

 Lämpötila ≥32°C 

 Mikrobiologiset muuttujat 

 Heterotrofinen pesäkeluku 22°C < 100 pmy/ml 

 Heterotrofinen pesäkeluku 36°C < 100 pmy/ml 

 Pseudomona aeruginosa -> ei osoitettavissa (/100ml) 

 

7 perhettä/ohjaaja 

 Kahden ohjaajan vetämissä ryhmissä tarkkailtava että veden laatukriteerit säilyvät eikä liian suuri 

ryhmäkoko aiheuta ongelmia veden laadun suhteen 

 Lapsen oltava vähintään 3kk vanha ja painettava vähintään 5kg 

 Vain terveenä uimaan 



 Keskosten tai muita synnynäisiä sairauksia sairastavien lasten tulee saada lääkärin lupa uinnin 

aloittamiselle (ei tarvitse toimittaa todistusta) 

 Osallistuvan perheen tulee osallistua aloitusinfoon ennen uinnin aloitusta 

 Altaaseen tullaan peseytyneenä, hiukset kasteltuina, ilman meikkiä ja koruja 

 Perheestä voi osallistua korkeintaan 2 aikuista kyseisellä uintikerralla 


