
 

SPV:n Veneilykoulun ja Vesisankarit  
 
MALLI SEUROILLE – vapaasti muutettavissa! Muista liite Riskianalyysistä 
 
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman 

Veneilykoulu/Vesisankarit lajikokeilu –ja esittely  
Mika Hollo 
Lasten ja Nuorten toiminnan koordinaattori (LaNu) 
Kilpailutoiminnan koordinaattori (NKT) 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry - Segling och Båtsport i Finland rf 
Särkiniementie 5, 00200 Helsinki, Finland 
tel. +358 (0)440 888 440 E-mail: mika.hollo@spv.fi 

Vastuullinen järjestäjä: SPV ja/tai seura (+ päätapahtuman järjestäjä) 

Osanottajamäärä, yleisö ja sivulliset: Toimintapisteillä yhteensä 50-80/h henkeä 

Vakuutukset: SPV:n IF tapaturmavakuutus kouluttajille ja seurojen jäsenille. OP Tuplaturva 
vapaaehtoisille. 

Tiedotus ja etukäteisohjeet tulijoille: Tapahtumakutsu, tapahtuman www sivut  

Suunnittelu ja organisointi: kokoontumiset: Ennen tapahtumaa sovitut vastuualueet ja 
toimintamallit sekä aikataulutus. 

Lupa- ja ilmoitusasiat: Tapahtuman pääjärjestäjä huolehtii yleisluvista, toimintapisteiden 
järjestäjät valvovat. 

Johtaminen, vastuunjako ja työnjako: Jokaisella toimintapisteellä on oma nimetty 
vastuuhenkilö paikalla. Toimintapisteen tuottaja on vastuussa oman pisteen toiminnasta. 
Raportointi pääjärjestäjän toimijoihin tapahtuu toimintapisteen vastaavan toimesta. 

Suorituspaikat ja reitit: Ranta, rannan läheisyys, lähivesialue, laituri, sisätilat (liikuntasali tai 
aulatila)  

Opasteet: toimintapiste on opastettu toimintapistekyltein sekä mahdollisesti rajattu alueita 
joissa saa liikkua. 

Liikenteenohjaus ja pysäköinti: yleiset parkkipaikat sekä pääjärjestäjän osoittamat p-paikat.  

Ohjeet osallistujille: pääjärjestäjän yleisohjeet, Veneilykoulun toimintaohjeet toimintapisteillä, 
Veneilykoulun ja Vesisankarit yleisohjeet. (tervetuloa Veneilykouluun/Vesisankarit 
toimintapisteelle, jaetaan toiminta-alueelle tulon yhteydessä)  

Kuulutukset ja juontaja: aluekuulutukset pääjärjestäjältä  

Järjestyksenpito: pääjärjestäjä sekä toimintapisteiden kouluttajat. 
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Ohjelman sisältö: Veneilyyn ja purjehdukseen tutustuminen, vesiturvallisuus. (harjoitteita niin 
maalla, rannassa ja vesillä)  

Toimijoiden ja ohjaajien osaaminen ja valmiudet: Toimintapisteiden kouluttajat ovat SPV:n 
virallisia kokeneita kouluttajia.  

Tarvittavat välineet, niiden tarkastus ja huolto: 4 kpl kumiveneet+8 hv moottori, 4 kpl 
purjehdusjollat, 40 kpl veneilyliivit, vesiturvallisuus ja veneilytaitojen harjoitteluvälineet, 
purjehdussimulaattori, ensiapuvälineet ja sammuttimet, teltta. 

Varusteet huolletaan tapahtumien jälkeen, pienet korjaukset tapahtuman aikana. Korjaamaton 
väline siirrettään pois käytöstä. 

Ennakoitavat vaaratilanteet, vaikutukset ja niihin varautuminen: Veneilykoulun 
riskisuunnitelma. Toiminta hätätilanteessa on harjoiteltu kouluttajien kanssa. 

Toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi: Kilpailuaikataulun seuraaminen, olosuhteiden 
muuttumisen ennakointi, tilan jakaminen ihmismäärään sopivaksi. Toimintapisteiden 
muuttaminen/sulkeminen, jos vaaratilanne on mahdollinen.  

Ensiapuvalmius: ensiapulaukut, vesipelastusvälineet ovat toimintapisteillä sekä yhteys 
järjestäjien ensiapupisteeseen. 

Paloturvallisuus ja pelastustiet: pääjärjestäjän ohjeistamat tai tilan omat opasteet käytössä. 
Palavat nesteet varastoidaan toimintapisteiden ulkopuolelle. 

Sähkö ja palavat nesteet: Simulaattori käyttää sähköä. Laite on vikavirtasuojattu sekä IP 
luokitettu ulkokäyttöön. Muut sähköä käyttävät ovat paristo tai akkukäyttöisiä. 
Veneissä käytössä bensiini. Sälytys 10 – 20 l kanistereissa ja tankeissa. Säilytyspaikka 
Veneilykoulun peräkärry. Kärryn kuomussa on tuuletusritilät ja se on lukittavissa. Yhteensä 
bensiiniä on n.60 l. Sijoitetaan toimintapisteen ulkopuolelle. 

Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet: pääjärjestäjän ohjeiden mukaan 

Riskianalyysi: toimintapisteiden osalta liitteenä. 

Hygienia-asiat: ruokailu ja WC-tilat: pääjärjestäjän tai tilajärjestäjän mukaan. Bensiiniastioiden 
koskettamisen jälkeen putsataan roiskeet ja kädet antiseptillä ja vedellä. 

Tapahtuman seuranta, tilastointi ja arviointi: Tapahtuma-alue on rajattu, katsoja-alueet on 
merkattu. Toimintapisteet ovat rajattu infokyltein. Kävijämäärää seurataan pääjärjestäjän 
pääsylippuseurannalla sekä toimintapisteiden kävijäseurannalla.  

Toimintaohjeet onnettomuuksissa tai tapaturmissa: Pääjärjestäjän toimintaohjeet sekä 
toimintapisteen ohjeistuksen mukaan.  

Kriisiviestintä: pääjärjestäjän ohjeiden mukaan. 

Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen: pääjärjestäjän ohjeiden mukaan sekä 
toimintapisteiden kouluttajien sovitun toimintatavan mukaan. 


