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JOHDANTO

Tämän turvallisuusasiakirjan on tarkoitus toimia seuran turvallisuus mallina ja oppaana
harrastusmuotoisen sukellustoiminnan järjestämisessä sekä ylläpidossa. Sammakoiden
turvallisuusasiakirja on suunniteltu Sukeltajaliiton turvaohjeen 2008 pohjalta.

Sukellusseuran turvallisuusasiakirjan tavoitteena on pyrkiä parantamaan seuran toiminnan laatua ja
turvallisuutta.

Turvallisuusasiakirjassa on käyty läpi kaikki seuran keskeiset toiminnot. Tämän
turvallisuusasiakirjan ovat laatineet Sammakot Ry:n vastuuhenkilöt, joista jokainen on käynyt läpi
oman vastuualueensa.

Sammakot Ry:n johtokunnan sekä jäsenistön hyväksymä turvallisuusasiakirja toimitetaan seuran
internet-sivuille kaikkien seuran jäsenten luettavaksi.
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1. TOIMINTALINJA

Sammakot ry on vuonna 1968 perustettu sukellusseura. Seuramme toimintaa ohjaavat seuran
säännöt sekä Sukeltajaliiton säännöt ja turvamääräykset. Sammakoiden toimintalinja sisältää
seuratoimintamme vision, eettiset linjaukset, tavoitteet, organisaation sekä toimintamuotomme ja
käytännön toimintatapamme. Toimintalinjassa on pyritty nostamaan esiin seuralle tärkeitä sekä jo
nyt hyvin toimivia että kehittämistä kaipaavia seikkoja. Yksi näistä on sukellusturvallisuuden
ylläpito ja kehittäminen. Toimintalinjassa määritellään seurantoimijoiden tehtävänkuvat, ml.
turvallisuusvastaava. Seuran toimintalinja kokonaisuudessaan on jaettu jäsenistölle ja on luettavissa
seuran nettisivuilla.

2. TOIMINTATAVAT

2.1 Yleisötapahtumat ja kuluttajapalvelut

Sammakot järjestävät sukellusharrastuksen esittelytilaisuuksia esimerkiksi erilaisilla messuilla.
Siellä kerrotaan toiminnastamme ja esitellään sukellusvarusteita. Lisäksi järjestämme
laitesukelluskokeiluja harrastuksesta kiinnostuneille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta
laitesukelluksesta.

Yleisötapahtumien riskitekijät
Sukellusharrastusesittelyihin liittyy riski välineiden näpistyksistä sekä raskaiden paineilmapullojen
liikuttelusta tai kaatumisesta syntyviin vaaratilanteisiin: kaasun tahattomaan purkautumiseen
paineilmapullosta, jalan jäämiseen kaatuvan pullon alle tai mahdolliseen paineilmapullon kaulan
katkeamiseen. Laitesukelluskokeilun riskeinä ovat matalan veden aiheuttamat vaaratekijät,
painevammat hallitsemattoman pintaan nousun seurauksena sekä uuden kokemuksen tuoma
jännityksen aiheuttama pelko ja paniikkitila, joka voi johtaa hallitsemattomiin tapahtumiin veden
alla.

Riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen
Sukellusharrastuksen esittelytilaisuuksissa huolehditaan laitteiden turvallisesta esille asettelusta ja
siitä, että ne ovat valvonnassa. Paineilmapullot viedään esittelyyn tyhjinä, mikäli ei ole aikomus
järjestää samalla laitesukellusesitystä. Täysien pullojen kanssa noudatetaan erityistä varovaisuutta.
Tilaisuuteen varataan riittävästi esittelijöitä ja turvallisuudessa noudatetaan turvaohjetta sekä
järjestäjän ohjeita. Laitesukelluskokeiluissa on aina vastuuhenkilö. Seuralla on määritelty
sisältörunko laitesukelluskokeilun toteuttamista varten. Tilaisuus aloitetaan opastuksella, jossa
esitellään koko tapahtuma ja mukana olevat kouluttajat. Samalla selvitetään esittelytilaisuuteen
osallistuville, mitä veden alla on huomioitava. Näitä asioita ovat jatkuva hengittäminen
sukelluslaitteesta, korvien ja maskin paineentasaus, annostimen irtoaminen suusta. Opastuksessa
sovitaan myös käytettävät käsimerkit. Laitesukelluksen esittelytilaisuudessa mukana on aina seuran
ensiapulaukku sekä hapenantovälineet.
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2.2 Jäsentapahtumat

Sammakot pyrkii järjestämään joka vuosi ainakin seuraavat tapahtumat:

1. Talvisukellustapahtuma

2. Kesäleiri (Norjan leiri)

3. Syysleiri

4. Viikkosukelluksia

Myös muita tapahtumia järjestetään kysynnän ja jäsenien aktiivisuuden mukaan.

Kaikissa tapahtumissa noudatetaan Sukeltajanliiton turvaohjetta 2008. Ohjetta noudattavat kaikki
tapahtumaan osallistujat.

1. Talvisukellustapahtuma järjestetään yleensä talvisukelluskurssin yhteydessä joten käytännön
järjestelyt ja vastuualueet sovitaan kurssin kouluttajan kanssa tapahtumakohtaisesti.

2. Kesäleiri eli Norjan leiri on seuran pääleiri ja osallistujamäärältään suurin.

§ Leirillä on leiripäällikkö, joka vastaa leirin toimivuudesta vastuuhenkilöiden kanssa.

§ Vastuuhenkilöitä nimitetään tarpeen mukaan ja heidän toiminta-alueensa määräytyy
leirikohtaisesti.

§ Kompressorivastaavan tehtäviä:

o ilmatäyttöpaikan järjestäminen toimivaksi ja siistiksi = kompressorit oikein

paikoillaan, puhtaan ilman saannin varmistaminen myös olosuhteiden

muuttuessa, bensat ja öljyt auringolta suojassa, toimivat tankkausvälineet,

varaosien saanti: o-renkaat, suodattimet yms.

o yksinkertainen täyttökertojen seuranta erilliseen vihkoon tms.

o suodattimien tarkistus ja vaihto

o bensan ja öljyn kokonaiskulutuksen seuranta ja hankinta yhdessä venevastaavan
kanssa.

§ Kumiveneistä vastaavan tehtäviä:

o tankkaa veneiden tankit sukelluspäivän illalla

o pumppaa tyhjentyneisiin ponttooneihin ilmaa sukelluspäivän illalla

o tarkistaa veneiden asianmukaisen kiinnityksen laituriin (ei hankaa mihinkään!)

o hoitaa korjaajan apuun, jos veneissä ilmenee ongelmia

o bensan ja öljyn kokonaiskulutuksen seuranta ja hankinta yhdessä

kompressorivastaavan kanssa.

§ Sukellusvastaavan tehtäviä:

o organisoi sukellukset, seuraa niiden toteutumista ja tekee tarpeelliset muutokset.

Jokainen leiriläinen on velvollinen auttamaan vastuuhenkilöitä mahdollisuuksiensa mukaan.
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3. Syysleirin paikka vaihtelee vuosittain lähikohteista kauas ulkomaille. Lähikohteilla, joissa
järjestetään itse sukellukset, sovelletaan kesäleirin ohjeita. Jos käytetään kaupallisia palveluita,
kannattaa olla erityisen tarkka kaikessa sukeltamiseen liittyvässä toiminnassa, koska toimintatavat
voivat poiketa hyvinkin paljon Suomessa totutuista.

4. Viikkosukelluksesta on erilliset ohjeet seuran nettisivulla.

2.3 Koulutus ja perehdyttäminen ja ohjaajien ja kouluttajien osaaminen

Koulutustapahtuma on Sammakot ry:n järjestämä kurssi tai tapahtuma, jossa koulutetaan sukeltajia
tai sidoshenkilöitä /-ryhmiä sukellukseen tai läheisesti sukellukseen liittyvissä asioissa.
Koulutustapahtumissa noudatetaan Sukeltajaliiton koulutusohjetta ja kurssikohtaisia
järjestämisohjeita. Koulutustapahtumalla on aina vastuuhenkilö, johon ensisijaisesti otetaan yhteyttä
koulutukseen liittyvissä asioissa.

Koulutustapahtumassa kouluttajina toimivat liiton määräysten ja ohjeiden mukaan hyväksytyt
kouluttajat, heille suoduin oikeuksin ja velvollisuuksin. Lisäksi kouluttajina voi toimia muita alansa
ammattilaisia ja erikoisosaajia.

Koulutustapahtumassa voi olla mukana seuran jäseniä, ja myös ei seuraan kuuluvia sukeltajia ja
muita osallistujia.

Peruskursseilla koulutettavien osaaminen on usein sukelluskokeilun tasolla, joskin yksilöllisiä eroja
löytyy. Jatkokursseilla koulutettavien kokemustaso voi olla hyvin vaihteleva, sukellusmääristä ja
laadusta riippuen.

Koulutustapahtuma voidaan järjestää sisätiloissa, maastossa, vedessä tai jossakin erilliskohteessa tai
näiden yhdistelminä.

Kouluttajien pätevyys
Kouluttajien pätevyyttä tarkastellaan vuosittain. Koulutuskortin uusimiseksi hänellä tulee olla
riittävät tiedot ja taidot kouluttajana toimimiseen. Kouluttajien tietoja päivitetään säännöllisissä
kouluttajapalavereissa. Koulutustapahtumissa noudatetaan turvallisuudesta tinkimättä hyvää
koulutustapaa ja –etiikkaa, sekä Sukeltajaliiton kulloinkin käytössä olevan järjestelmän
koulutusohjeita.

Riskit
Koulutustoiminnan riskeinä on pidettävä peruskurssin koulutuksessa tehtäviä ensimmäisiä allas- ja
avovesisukelluksia. Jatkokurssin ja syventävän jatkokurssin riskit liittyvät avovedessä suoritettavien
sukellusten kasvaneeseen syvyyteen. Monessa tapauksessa tehtävät harjoitteet ja sukellukset ovat
taitotasoltaan ja vaatimuksiltaan koulutettavan osaamistason ylärajoilla, uusissa vieraissa
olosuhteissa, uusissa syvyyksissä.
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Riskien minimointi
§ Pyritään minimoimaan riskejä riittävällä koulutettavien harjoittamisella ja varmistamalla

koulutettavien tiedot ja taidot ennen vaativien allas- ja avovesiharjoitteiden tekemistä.

§ Huolehditaan sukelluspaikan turvallisuudesta avovesiolosuhteissa

§ Noudatetaan kaikkia voimassa olevia määräyksiä ja pidetään niistä kiinni

§ Huolehditaan, että koulutustapahtumassa on riittävästi ko. koulutustapahtuman
vaatimustason täyttäviä kouluttajia ja ohjaajia.

§ Pyritään ohjaamaan enemmän harjoitusta kaipaavat oppilaat yksilöllisempään harjoitteluun.

§ Harjoitellaan uusien laitteiden ja varusteiden käyttöä allasolosuhteissa ja korostetaan
koulutuksessa harjoittelun merkitystä ennen avoveteen siirtymistä.

§ Huolehditaan, että koulutustapahtumassa on pelastus- ja turvajärjestelyt riittävän korkealla
tasolla

§ Valvotaan koulutustapahtumaa siten, että koulutettavat eivät osaamattomuudellaan,
varomattomuudellaan, tietämättömyydellään, kokemattomuudellaan tms. aiheuta
tahtomattaan tai ajattelemattomuuttaan itseään, muita koulutettavia tai kouluttajia uhkaavia
tilanteita.

§ Huolehditaan kouluttajien turvallisuudesta normaalein turvajärjestelyin, niin kuin niistä on
määräyksissä ja ohjeissa sanottu

2.3.1 Junioritoiminta
Junioritoiminta on Sammakot Ry:n yksi toimintamuoto. Junioritoiminnan päämääränä on kehittää
nuorten uimataitoa sekä opettaa nuoria perusvälinesukellukseen sekä pareina ja ryhmässä
toimimiseen. Antoisan harrastuksen myötä on 12 ikävuoden jälkeen mahdollista suorittaa
laitesukelluksen peruskurssi. Tämä antaa erittäin hyvän pohjan jatkokursseille siirtymisessä.

Junioritoiminnan vaaratekijät
Junioritoiminnassa on huomioitava turvallisuustekijöinä lasten huolettomuus, vilkkaus ja
keskittymiskyvyn puute. Muut vaaratekijät ovat samat kuin kaikessa sukellustoiminnassa.

Vaaratekijöiden minimointi
Junioritoiminnan vaarojen minimoinnissa noudatetaan samoja ohjeita kuin muissakin
koulutustapahtumissa. Riittävältä määrältä valvojia ja kouluttajia vaaditaan kuitenkin aina
harjaantumista viedä isojen ryhmien harjoitukset onnistuneesti läpi.

2.3.2 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on viranomaistoimintaa tukeva organisaatio, jonka
tarkoituksena on tarjota viranomaisille apua tilanteissa, joissa viranomaisten omat resurssit eivät ole
riittävät tai viranomaiset tarvitsevat jonkin erityisosaamisalueen tietoja ja taitoja. Sammakot Ry:llä
on pitkä historia yhteistyöstä viranomaisten auttamisessa erinäisissä sukellustehtävissä. Yhteistyö
tarkoittaa hukkuneiden ihmisten, sekä omaisuuden etsintää. Toiminta perustuu täysin
vapaaehtoisuuteen jossa tehtävään osallistuvalta sukeltajalta edellytetään Vapepa-sukeltajakurssin
suorittamista, hyvää henkistä tasapainoa, laajaa sukelluskokemusta ja erinomaista
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stressinsietokykyä. Tehtävät suoritetaan usein erittäin vaikeissa olosuhteissa joissa koulutuksella,
kokemuksella ja varusteilla on erittäin suuri merkitys.

Vapepa-tehtävä
Vapepa-tehtävässä noudatetaan aina kaikkia sukellustapahtumaan kuuluvia sääntöjä.

Sukeltaja Vapepa-tehtävässä
Sukellustehtävään voi osallistua Vapepa koulutuksen saanut sukeltaja.

Avustajana voi toimia myöskin vain sukelluskoulutuksen saanut sukeltaja.

§ Sukeltaja suorittaa tehtävää omien tietojen ja taitojen sekä fyysisten kykyjen rajoissa

§ Sukelluksissa noudatetaan turvaohjeita (Sukeltajaliitto)

§ Sukeltajalla on selvät ohjeet tehtävästä

§ Sukeltaja on itse vastuussa turvallisuudestaan. Annetusta tehtävästä voi kieltäytyä.

Vapepa-tehtävien erityispiirteet
§ Vastuu tehtävästä sekä tehtävästä tiedottaminen kuuluu tehtäväpyynnön antaneelle

viranomaiselle (Poliisi- tai Pelastusviranomainen).

§ Vapepa-tehtävään osallistujat ovat vaitiolovelvollisia tapahtumasta.

§ Vaitiolovelvollisuudesta määrätään poliisilain 43§:ssä mm. seuraavaa:

”Poliisin henkilöstöön kuuluvan ja sillä joka hänelle myönnettyjen poliisivaltuutuksien
nojalla tai muutoin suorittaa poliisitehtävää, ei saa tehtäviensä hoitoon
kuulumattomalla tavalla käyttää hyödykseen eikä luvatta muille ilmaista sellaisia
henkilön yksityisyyteen kuuluvia seikkoja, jotka hän on saanut tässä tehtävässään
tietoonsa ja joiden ilmitulo voi aiheuttaa henkilölle vahinkoa tai haittaa.”

2.4 Ensiapu

Ensiapu on osa loukkaantuneen tai äkillisesti sairastuneen auttamistapahtumaa.
Auttamistapahtumaan kuuluvat pelastaminen, ensiapu, hätäilmoitus, ensihoito, kuljetus ja
jatkohoito.

Ensiavun tarkoituksena on pelastaa sukeltajan / uhrin henki tapahtumapaikalla, estää hänen tilansa
paheneminen, huolehtia asianmukaisen lisäavun saamisesta ja toimittaa sukeltaja / uhri hoitoon.

Hätäensiavulla tarkoitetaan henkeä pelastavaa ensiapua. Hätäensiaputoimenpiteillä pyritään
turvaamaan loukkaantuneen hengitys ja verenkierto sekä estämään hänen tilansa huononeminen
ammattiavun tuloon saakka. Ensiavun viivästymistä on vaikea korjata, siksi ensimmäiset minuutit
ovat ratkaisevia. (Hätäensiapua ovat esim. suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen, hengityksen ja
verenkierron turvaaminen peruselvytyksellä)
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Seurassamme Sammakot ry:ssä sukeltaa runsaasti terveydenhuoltoalan ammattilaisia, joten myös
valmiudet vaativamman ensihoidon aloittamiseen ovat hyvät.

Ensiavun antamisessa tavoitteena on, että kaikki seuralaiset kokisivat velvollisuudekseen toimia
omien taitojensa ja tietojensa mukaisesti. Olivat sitten kysymyksessä ensiavun tiedot ja taidot
lähtöisin peruskoulun tunneilta, laitesukelluksen jatkokursseihin liittyviltä EA-kursseilta, SPR:n
kursseilta, norppaohjaajakursseilta, DAN:n EA-kursseilta tai liittyen sukeltajien omaan
ammattikoulutukseen.

Sammakot ry:n jäsenistä noin kolmasosa on juniori-ikäisiä. Lasten ollessa aktiivisesti mukana
toiminnassa pienten ensiaputoimenpiteiden määrä monesti lisääntyy. Yleisimpinä haavat,
nyrjähdykset, liukastumiset, murtumat.

Laitteet ja välineet
Sammakot ry omistaa

• hapenantolaitteen

• ensiapulaukun
Sekä hapenantolaitteella että ensiapulaukulla on johtokunnan erikseen nimeämä vastuuhenkilö,
jonka tehtävänä on varmistaa välineistön toimivuus, huoltaa ja tarvittaessa täydentää välineistöä.

Yleiset toimintaperiaatteet
Kaikessa koulutuksessa, sukellustoiminnassa ja –tapahtumissa Sammakot ry noudattaa
Sukeltajaliiton 2008 yleistä koulutusohjetta sekä turvaohjetta. Jokaiselle laitesukellustapahtumalle
nimetään sukellusvanhin, turvasukeltajat ja kirjurit. Sukellusvanhimmalla tulee olla käytettävissään
ohje hätäilmoituksen tekemisestä sekä toimintaohje sukellusvanhimmalle sukellusonnettomuudessa.

Sukellusvanhimmat / tapahtumien järjestäjät vastaavat siitä, että saatavilla on riittävät
ensiapuvalmiudet ja riittävä määrä ensiaputaitoista henkilöstöä suhteessa osallistujien määrään.

Sukellusvanhimman toimesta laaditaan turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta ilmenee vähintään (Turvaohje 2008 mukaisesti)

• mistä apua hälytetään

• mitä viestintälaitteita avun hälyttämiseen on käytettävissä

• mitä ensiapuvälineistöä on käytettävissä

• mikä on pintaorganisaation tehtävänjako hätätilanteessa

• miten mahdollisen onnettomuuden uhrit kuljetetaan jatkohoitoon.
Vastuun siirtyessä auttamisketjussa ryhmältä toiselle, seuraavan ryhmän pitää riittävän kattava tieto
tapahtuneesta, autettavan tilasta ja avuntarpeesta sekä tehdyistä toimenpiteistä. Asianmukaisen
jatkohoidon turvaamiseksi uhrista täytetään lomake ”SUKELTAJASTA TARVITTAVAT TIEDOT
JATKOHOITOA VARTEN”
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Sukellustoimintaan tarvittavat lomakkeet löytyvät sukellusvanhimman kansiosta. Kansioita on kaksi
kappaletta. Säilytyspaikkana Varve ja seuran kontti. Lomakkeet löytyvät myös Sukeltajaliiton
internetsivuilta.

Jokaisella ihmisellä on velvollisuus auttaa ja jokaisella on oikeus saada apua. Auttamisvelvollisuus
on määrätty laissa.

Ensiavun antamiseen liittyvät riskitekijät
§ Sukeltaja suhtautuu välinpitämättömästi tai salaa terveydellisen tilansa.

§ Ensiapuvälineet eivät ole saatavilla.

§ Ensiapuvälineitä ei osata käyttää.

Riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen
Sukeltajien sukelluskelpoisuus

Koulutettujen sukeltajien on täytettävä ainakin vuosittain terveysselvityslomake. Lisäksi se on
täytettävä aina erikseen pyydettäessä. Alaikäisen sukeltajan lomakkeeseen vaaditaan myös
huoltajan allekirjoitus. Terveysselvityslomakkeen tarkoituksena on kartoittaa syyt, joiden takia
sukeltajalle olisi mahdollisesti tehtävä sukelluslääkärintarkastus. Lääkärintarkastuksessa selvitetään
sukeltajan sukelluskelpoisuus ennen sukellusharrastuksen aloittamista tai jatkamista.

Terveysselvityslomakkeet tarkistetaan sukeltajilta ennen seuran virallista kesäleiriä, kouluttajilta ne
tarkistetaan vuosittain. Lisäksi tarvittaessa sukellusvanhimman harkinnan mukaisesti.

Ensiapuvälineet ovat mukana, ne ovat toimivia.

Ennen seuran leiriä / virallisia viikkosukelluksia sukellusvanhimman tehtävänä on huolehtia
henkilökohtaisesti ensiapuvälineet sukellus paikalle tai määrätä tehtävään toinen henkilö.
Sukellusvanhimman tehtävänä on ilmoittaa ensiapuvälineiden huollosta vastaavalle henkilölle
mahdollisista puutteista/rikkoontumisista tai mahdollisesti kulutetusta hapesta.

Pelastajat voivat olla haluttomia aloittamaan erilaisia auttamistoimenpiteitä erilaisten omien
pelkojensa tai ennakkoluulojensa vuoksi. Onnettomuus tilanteita koskevissa tutkimuksissa
tällaisiksi ovat ilmenneet esim. uhrin vahingoittamisen pelko, pelko joutumisesta juridiseen
vastuuseen tai epäonnistumisen pelko. Suurimmissa sukellustapahtumissa esim. kesäleiri käydään
heti leirin alussa läpi hapenantolaite; sen toiminta ja käyttö. Myös ensiapulaukun sisältöön
perehdytään. Ensiapulaukussa on myös EA-kirja, jota halukkaat voivat lueskella tai josta kiperissä
tilanteissa voi tarkistaa toimintatavat. Läpi vuoden halukkaat saavat tutustua ensiapuvälineistöön.
Halutessaan he saavat perehdytyksen välineistön käyttöön. Seurassamme järjestetään aika-ajoin
elvytysharjoituksia Anne-nukeilla. Noin viiden vuoden välein Sammakot ry ostaa SPR:ltä EA1-
kurssin tai päivityskurssin. Tavoitteena on, että niin aikuis- kuin junioritoiminnassa mukana olevat
kouluttajat ja ohjaajat olisivat ensiaputaitoisia. Seuralaisista kaikki halukkaat saavat osallistua
seuran ostamille EA-kursseille ja osallistumiseen kannustetaan.
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3. OSALLISTUJAT JA OHJEISTUS

3.1. Kuka vastaa seuran tapahtumiin osallistuvien ohjeistuksesta?

Lupa järjestää tapahtuma seuran nimissä pyydetään johtokunnalta. Tapahtumalla voidaan tarkoittaa
tässä tapauksessa esim. sukelluskurssia, sukellusesittelyä, junioreiden retkeä, sukellusleiriä,
norpparallia tai mitä tahansa tapahtumaa, jossa toimintaa toteutetaan tai esitellään Sammakot ry:n
nimissä.

Järjestämisluvan myöntämisen yhteydessä johtokunta on velvollinen nimeämään tapahtumalle
vastuuhenkilön sekä varmistumaan siitä, että vastuuhenkilö tuntee kyseiseen tilanteeseen liittyvät
ohjeet, turvallisuusmääräykset sekä lainsäädännön riittävissä määrin. Henkilöltä tulee edellyttää
myös huolellisuutta ja vastuuntuntoisuutta tapahtumaa järjestettäessä. Viime kädessä johtokunta
vastaa kaikesta seuran nimissä järjestettävästä toiminnasta.

Vastuuhenkilö on vastuussa siitä, että kaikki tapahtumaan osallistuvat saavat riittävän ohjeistuksen
niin toimintatavoista, turvallisuus ja pelastusohjeista sekä mahdollisista vaaratilanteista, joita
tapahtumassa voidaan kohtuudella olettaa tarvittavan. Vastuuhenkilö on velvollinen hankkimaan
tarvittavat lisätiedot sekä huolehtimaan tapahtuman alkaessa siitä, että edellä mainittu ohjeistus on
kaikkien osallistuvien sekä järjestäjien tiedossa. Vastuuhenkilö on velvollinen myös valvomaan
ohjeistuksen noudattamista tai järjestämään valvonnan toisen henkilön toimesta tapahtuman aikana.
Pitkää kestävissä tapahtumissa on huomioita kesken tapahtuman mukaan tulevien toimijoiden ja
osallistujien ohjeistaminen.

Tarvittaessa johtokunta voi edellyttää tapahtuman vastuuhenkilöltä etukäteisselvitystä siitä miten
osallistuvien ohjeistus on järjestetty. Tällainen voi tulla kyseeseen erityisesti silloin kun
osallistujamäärä on suuri, tapahtuman kesto on pitkä, siihen osallistuu seuran ulkopuolisia,
osallistujina on lapsia tai tapahtumaan liittyy normaalia korkeampi riskitaso.

Miten osallistujien ja toimijoiden ohjeistaminen varmistetaan?

Tapahtuman vastuuhenkilön tulee pitää ennen tapahtuman alussa info jossa tapahtumaan liittyvä
ohjeistus käydään läpi. Vastuuhenkilö on velvollinen varmistamaan, että kaikki tapahtumaan
osallistuvat ovat tässä paikalla tai käymään ohjeistuksen läpi uudelleen mahdollisten myöhemmin
mukaan tulevien henkilöiden kanssa.

Vastuuhenkilö on velvollinen valvomaan ohjeistuksen noudattamista ja käymään tarvittaessa
uudelleen ohjeistuksen läpi tapahtuman aikana.

Suuremmissa tapahtumissa on hyvä, että oheistus olisi saatavilla myös kirjallisesti.

Mikäli ohjeistus ei tapahtuman aikana noudateta, on vastuuhenkilö velvollinen ryhtymään
tarvittaviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa jopa poistamaan ohjeita rikkova osallistuja tapahtumasta.

Yhteisesti läpikäydyt pelisäännöt lisäävät turvallisuutta, sitouttavat osallistujat niiden
noudattamiseen ja tekevät tapahtumasta kaikille turvallisen ja miellyttävän.
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4. SUORITUSPAIKAT

4.1 Jyväskylän uimahalli

Uimahallilla noudatetaan uimahallin turvallisuusohjeita ja järjestyssääntöjä (liitteenä).

Uimahallin henkilökunta on koulutettu ja opastettu toimimaan poikkeustilanteissa. Naisten ja
miesten pukuhuoneissa on siistijät töissä koko harjoitusten ajan ja yksi laitosmies myös aina
paikalla. Normaaleina aukioloaikoina työskentelevät lisäksi uintivalvojat sekä kassahenkilökunta.

Riskit
Altaalla suurimmat riskit tulevat altaan yhdenaikaisesta käytöstä eri ryhmien kesken. Jos altaalla
toimii useampi ryhmä yhtä aikaa, tulisi altaan käytöstä sopia tarpeiden mukaan. Näin vältytään
kolareilta ja päällekkäisyyksiltä.

Toimintaohjeet uimahallissa
§ Ota muut altaan käyttäjät aina huomioon.

§ Varo sukeltavaa, vältä hyppäämistä altaaseen.

§ Kun harjoittelet, kerro muille altaan käyttäjille harjoitusohjelmastasi. Jos harjoituksessasi
sattuu jotain, niin muut mahdollisesti tietävät mitä on voinut tapahtua.

§ Kun altaalla harjoitellaan laitesukellusvarustuksella, tulee olla varovainen pullojen ja
painovöiden kanssa, jottei kaakelit mene rikki tai ettei esim. painovyö putoa toisen päälle.

§ Ohjaajan tai muuten ryhmän kanssa käykää läpi hätäpoistumistiet ja kokoontumispaikka
ulkona siltä varasta, että uimahallista jouduttaisiin poistumaan kesken harjoitusten.

§ Tulipalon tai kloorivuodon sattuessa ensisijaisesti henkilökunta johtaa evakuointia.

Uimahallin järjestyssäännöt ja turvallisuusohje löytyy uimahallista. Ensiapuvälineitä löytyy kahvion
vierestä valvojan kopin edustalta.

5. VÄLINEISTÖ JA SEN HUOLTO

5.1 Kompressorit

Sammakot Ry omistaa neljä paineilmakompressoria. Kompressorit ovat tarkoitettu
paineilmapullojen täyttöä varten. Isoin kompressoreista sijaitsee Varvella. Samassa tilassa on myös
nitrox-täyttöihin tarkoitettu kompressori. Yksi kompressori on käyttökuntoon asennettuna seuran
kontilla. Kontilla säilytetään myös toista kompressoria.
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Kompressoreiden huollosta ja korjauksesta vastaavat Sammakot Ry:n johtokunnan nimeämät
henkilöt. Kompressorien suodattimien ja öljyjen vaihtotarvetta seurataan kompressorikohtaisilla
täyttöpöytäkirjoilla. Kunkin kompressorin vastuuhenkilö huolehtii suodattimien ja öljyjen
asianmukaisesta vaihdosta ja täyttöpäiväkirjan seurannasta. Kompressoreiden määräaikaishuollot
teetetään valtuutetulla huoltajalla ja huoltomerkinnät tehdään käyttöpäiväkirjaa. Ilman laadusta
tehdään ohjeiden mukaiset analyysit määrävuosittain ja niistä saadaan tarkastuspöytäkirja.
Vasarakadun tila on ”katsastettu” määräysten mukaisesti ennen käyttöön ottoa. Täyttöpaikkojen
viranomaistarkastuksista huolehtii Sammakot Ry:n johtokunta.

Käyttökunto todetaan jokaisen käyttäjän toimesta ennen niiden käyttöä. Tarvittaessa viallinen laite
merkitään käytön estämiseksi.

5.2 Veneet

Sammakot Ry omistaa kolme moottorivenettä: kaksi Bombard-merkkistä kumivenettä sekä Buster
L -pulpettiveneen. Busterille on myös oma trailerinsa. Veneiden käyttö on tarkoitettu sukeltajien ja
kaluston liikuttamiseen sukellustapahtumissa. Veneiden ja niiden moottoreiden sekä trailerin
kunnossapidosta, katsastuksesta ja toimivuudesta vastaavat Sammakot Ry:n johtokunnan nimeämät
henkilöt. Käyttökunto todetaan jokaisen käyttäjän toimesta ennen niiden käyttöä. Tarvittaessa
viallinen laite merkitään käytön estämiseksi.

Oikeus seuran veneiden käyttämiseen edellyttää veneilysääntöjen tuntemusta ja veneen käyttötaitoa.
Seura järjestää veneenkäsittelykoulutusta jäsenistölle. Veneilyyn liittyviä henkilö- ja
omaisuusvahinkojen riskejä ehkäistään veneilysääntöjä noudattamalla ja vastuullisella veneilyllä,
oikeaoppisella veneiden kuormaamisella sekä huolellisuudella ankkurissa oltaessa.

Sammakot Ry omistaa lisäksi muita sukellustoimintaan liittyviä välineitä. Päivitetty kalustolista
löytyy seuran nettisivuilta ja kalustovastaavalta.

5.3 Kaluston riskitekijät

Sukellustoimintaan liittyvät laitteet ja välineet ovat mekaanisia välineitä jotka kuluvat käytössä.
Tämä kuluminen saattaa saada aikaan sen, että ne menevät epäkuntoon esim. sukelluksen aikana
veden alla. Tämä sukelluksen aikana tapahtuva laitteiden epänormaali toiminta (”laiterikko”)
saattaa saada aikaan sen, että sukeltaja menettää laitteiden hallinnan. Laitehallinnan menetettyään
sukeltaja joutuu keskeyttämään sukelluksensa ja tulemaan pintaan normaalia nopeammin. Tämä
liian nopea nousu saattaa aiheuttaa sukeltajan loukkaantumisen. Myös pinnalla (maalla)
paineilmapullossa tai kompressorissa oleva korkeapaineinen ilman saattaa purkautuessaan
hallitsemattomasti (letkurikko/vast.) saada aikaan vaaratilanteita välineiden käyttäjille.

5.4 Riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen

Laitteiden ja välineiden huolto ja kunnossapito on turvallisen sukellusharrastuksen kannalta tärkeää.
Huollot tulee tehdä säännöllisesti ohjeiden mukaan ja valtuutetulla huoltoliikkeellä. Kaikista
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huoltotapahtumista on tehtävä asianmukaiset merkinnät. Näin varmistetaan laitteiden ja välineiden
käyttökunto (toimivuus). Johtokunta valvoo yhdessä seuran kalustovastaavan kanssa kaluston
käyttöä ja huoltoa. Lisäksi jokainen sukeltaja on velvollinen tarkastamaan käyttöönsä ottamiensa
laitteiden ja välineiden kunnon ennen sukellus- tai muuta käyttötapahtumaa. Mikäli käyttäjä
huomaa laiteen tai välineen olevan epäkunnossa on siitä välittömästi ilmoitettava kaluston hoitajalle
ja vikaantunut laite/väline on merkittävä niin, että muut käyttäjät eivät ota sitä käyttöönsä. Jokainen
käyttäjä on vastuussa laitteiden/välineiden käyttökunnon toteamisesta.

Hyvällä koulutuksella luodaan pohja selviytymiselle ongelmatilanteista. Toimintaa esim.
”laiterikon” sattuessa on säännöllisesti harjoiteltava. Lisäksi kirjallinen ohjeistus ja tarvittava
koulutus laitteiden ja välineiden kuten esim. kompressoreiden käytöstä on liitetty
sukelluskoulutukseen ja sukeltajan perusosaamiseen ennen kompressorin käyttöluvan antamista.

6. TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA

6.1 Onnettomuustilanteessa toimiminen

Onnettomuustilanteessa on tärkeää pysyä rauhallisena. Jos paikalla on useita ihmisiä on jonkun
otettava ohjat käsiinsä, jotta loukkaantunut saisi apua mahdollisimman pian.

§ Pelasta välittömässä vaarassa olevat.

§ Selvitä, mitä on tapahtunut.

§ Jos tilanne on vakava, hälytä apua hätänumerosta 112.

§ Huolehdi omasta, autettavien ja muiden paikallaolijoiden turvallisuudesta.

§ Tarkista, ovatko loukkaantuneen vammat hengenvaarallisia.

o hengittääkö loukkaantunut

o toimiiko verenkierto

o onko ensiapua vaativia vammoja

§ Ryhdy tarvittaviin ensiaputoimiin.

§ Pyydä paikalla olevia auttamaan ja anna heille toimintaohjeita.

§ Arvioi ja seuraa tilannetta ammattiavun saapumiseen saakka.

§ Opasta ammattihenkilöstö paikalle.

§ Selvitä ammattiavulle tarkasti, mitä on tapahtunut
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6.2 Hätäilmoituksen teko

Kun soitat hätänumeroon 112:

§ Kerro lyhyesti, mitä on tapahtunut.

§ Anna mahdollisimman tarkka osoite.

§ Varaudu siihen, että päivystäjä haluaa puhua myös potilaan kanssa.

§ Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan.

§ Huolehdi tarvittaessa pelastushenkilöstön opastuksesta ja varmista, että kulkureitti on selvä.

§ Pidä puhelin vapaana, koska avunpyytäjälle saatetaan soittaa matkalla olevasta yksiköstä
lisätietojen saamiseksi.

§ Soita hätänumeroon 112 uudelleen, jos potilaan tila muuttuu oleellisesti.

6.3. Toiminta onnettomuuden jälkeen

Onnettomuuden jälkeisestä toiminnasta seurassa vastaa Sammakot Ry:n johtokunnan nimeämä
henkilö. Onnettomuus ja sen aiheuttajat käydään tarvittaessa asianomaisten kanssa läpi.

Jos kyse on sukellusonnettomuudesta, onnettomuuden jälkeisestä toiminnasta vastaava henkilö käy
sukeltamassa onnettomuuden uhrin kanssa mikäli hän tuntee sille olevan tarvetta. Kaikista
onnettomuuksista ja läheltä piti -tapahtumista tulee täyttää Sukeltajaliiton tapahtumaraportti.

Onnettomuuksista opittua tietoa tulee käyttää luottamuksellisesti seuran jäsenten
turvallisuuskoulutuksessa.

7. TOIMIJOIDEN OHJEISTUS JA PÄIVITYS

Kouluttajat ja ohjaajat kurssitetaan sukellusliiton järjestämillä tai hyväksymillä kursseilla. Seuran
koulutusvastaava huolehtii yhdessä muiden kouluttajien ja johtokunnan kanssa, että seurassa on
kurssitettuja aktiivisia toimijoita riittävästi ja laativat sen pohjalta koulutussuunnitelman. Niin
laitesukelluspuolella kouluttajia ja lähikouluttajia, kuin junioripuolella norppaohjaajia. Moniin
kursseihin sisältyy myös ensiapukoulutusta. tarvittaessa seuran toimijoita kurssitetaan lisäksi
DAN:in järjestämillä ensiapukursseilla. Seurassamme on myös paljon terveydenhuollon
ammattilaisia, joiden osaamista voimme hyödyntää erilaisissa tapahtumissa.

Kaikki seuran toimijat perehdytetään turvallisuusasiakirjaan ja huolehditaan että kaikki toiminta
tapahtuu sukellusliiton ja seuran omien ohjeiden ja säännösten mukaisesti.
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8. VAKUUTUKSET

Sukellusseura Sammakot Ry:llä on vakuutukset Lähivakuutus yhtiössä seuraavaa kalustoa varten.

§ Venevakuutus Buster L perämoottorivene yli 20hv.

§ Liikennevakuutus perävaunu PXH-409

§ Liikennevakuutus perävaunu WCO-986

§ Palo- sekä varkausvakuutus kalustolle Varvella ja kontilla.

Sammakot Ry:n irtain käyttöomaisuus on vakuutettu jälleenhankintahinnasta. Vakuutuskirjoja
hallinnoi Sammakot Ry:n rahastonhoitaja. Vakuutusten päivittämisestä ja ajantasaisuudesta vastaa
johtokunta.

Seuralla on Sukeltajaliiton kautta Tuplaturva-vakuutus henkilöille, jotka osallistuvat seuran
talkoisiin tai ohjaavat seuran ryhmiä. Vakuutus kattaa niin seuran jäsenet kuin ulkopuoliset
talkoisiin osallistuvat henkilöt. Ohjaajien vakuutus kattaa ohjaajat ja vastuuvakuutuksen.

Jäsenillä on mahdollisuus ottaa Sporttiturva tai muu sukellustapaturmat kattava henkilökohtainen
vakuutus.
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