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SÄÄNNÖT JA KILPAILEMINEN
Ilmoittaessaan lapsen kilpailuun vanhempi, huoltaja tai tukihenkilö hyväksyy osaltaan kilpailusäännöt.
Purjehduksen kilpailusäännöstö 2017 - 2020 koskee kaikkia purjehdusurheiluun osallistuvia.
Kilpailemisen perussäännöt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Osallistuessaan kilpailuun kilpailijat sitoutuvat automaattisesti noudattamaan purjehduksen kilpailusääntöjä: sääntö 1: Turvallisuus,
Sääntö 2: Rehtipurjehdus, sääntö 3: Sääntöjen hyväksyminen, sääntö 4: Päätös kilpailla, sääntö 5: Antidobing, sääntö 6: Vedonlyönti
ja korruption vastaisuus, sääntö 7: Kurinpitosäännöt. Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan Suomen Purjehdus ja veneilyliiton sivuilta
Purjehduksen kilpailusäännöt 2017 – 2020.

Juniorikilpailuja järjestettäessä käytä apuna OHJETTA HeiPsin Liite A Purjehduskilpailun järjestäminen
Suomen Purjehdus ja veneily: Purjehduksen kilpailusäännöt 2017 – 2020 osoite: spv.fi säännöt

1. TURVALLISUUSSUUNITELMAN TAVOITE
Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko HeiPs:sin Heinolan Pursiseuran junioritoiminnan. Tällä suunnitelmalla seura pyrkii sekä ennalta
ehkäisemään ei-toivottuja tapahtumia että niiden sattuessa hallitusti ja nopeasti selvittämään ne. Tässä onnistuminen edellyttää seuralta
monella tavalla ennakkoon varautumista, koulutusta, harjoittelua sekä tämän suunnitelman jatkuvaa ajan tasalla pitämistä. Vaaratilanteiden
välttämiseksi Seurassa on tärkeää osata tunnistaa ja ennaltaehkäistä niitä.
Tässä suunnitelmassa annetaan ohjeita erilaisiin tilanteisiin. Suunnitelma on kuitenkin vain apuväline ja tuki. Tärkeintä on säilyttää maltti ja
käyttää ns. maalaisjärkeä. Tavoitteena on tapahtuneen häiriön tai onnettomuuden jälkeen mahdollisimman nopeasti ja hallitusti saavuttaa
tilanne, jossa seuran toiminta jatkuu normaalilla tavalla samassa laajuudessa kuin ennen tapahtumaa.
Kun jotain on sattunut ja tilanteesta on selvitty, tapahtuneen jälkihoito on tärkeää. Tämä tarkoittaa tilanteesta raportoimista eri tahoille,
tilanteesta oppimista sekä tämän suunnitelman päivittämistä saatujen kokemusten perusteella.

2. TURVALLISUUSORGANISAATIO
2.1 Hallitus
Seuran hallitus vastaa siitä, että seuran junioritoiminnalla on turvallisuussuunnitelma. Hallitus määrittää seuralle hyväksyttävän
turvallisuustason sekä hyväksyy turvallisuussuunnitelman.
Suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan tai vähintään kerran vuodessa. Tällä varmistetaan, että suunnitelma vastaa junioritoiminnan
nykyistä toimintaa ja sen laajuutta.

2.2 Seuran turvallisuusvastaava
Seuran käytännön turvallisuustyöstä vastaa hallituksen nimeämä turvallisuusvastaava. Turvallisuusvastaavan keskeisin työ on
turvallisuussuunnitelman ajan tasalla pitäminen sekä huolehtiminen siitä, että seuran toiminnassa noudatetaan suunnitelmassa olevia
ohjeita. Seuran turvallisuusvastaava vastaa yhteistyöstä paikallisten viranomaisten kuten esim. pelastuslaitoksen kanssa. Tähän kuuluu esim.
seuran virallisista tapahtumista ilmoittaminen sekä mahdollinen raportointi tapahtuneesta.
Seuran turvallisuusvastaava huolehtii yhdessä kalustovastaavan kanssa jollarannan, kaluston ja pukeutumistilojen turvallisuudesta ja
kunnosta. Seuran toimihenkilöiden tulee kuitenkin purjehtijoiden turvallisuuden takaamiseksi aina varmistaa kyseiset tilat. Tarvittaessa
toimihenkilöiden on huomautettava kalustovastaavalle epäkohdista.

2.3 Harjoitusryhmän turvallisuusvastaava
Jokaisella harjoitusryhmällä tulee olla nimetty turvallisuusvastaava. Ryhmän turvallisuusvastaava vastaa siitä, että ryhmän toiminta on
turvallista, ja että joukkue noudattaa seuran turvallisuussuunnitelmaa. Jos ryhmällä ei ole erikseen nimettyä turvallisuusvastaavaa, vastaa
valmentaja / ohjaaja purjehtijoiden turvallisuudesta. Varsinkin nuorimmissa ikäryhmissä tämä on jopa suositeltava vaihtoehto, koska ”oma”
valmentaja / ohjaaja on sama tuttu henkilö, joka muutenkin opastaa purjehtijoita. Ryhmän turvallisuusvastaava vastaa ryhmän
ensiapulaukusta ja mielellään ensiavusta (tehtävä vaatii koulutusta). Lisäksi hän vastaa ryhmän harjoitusalueen turvallisuuden
tarkistamisesta. Hän myös kouluttaa purjehtijoita turvallisuusasioissa. Ryhmän turvallisuusvastaavan tehtäviin kuuluu myös kilpailumatkojen
turvallisuuden tarkistaminen. Kilpailuissa turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti kilpailupäällikkö.
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2.4 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN OSAPUOLET
2.4.1 Purjehtijat
Jokainen seuran toiminnassa oleva junioripurjehtija osallistuu ohjaukseen ja harjoitukseen omasta tahdostaan ilman ohjaajien, valmentajien
tai vanhempien painostusta. Purjehtijan tulee huolehtia varusteistaan, niiden turvallisesta kunnosta ja niiden soveltumisesta suunniteltuun
harjoitukseen. Purjehtijan tulee ilmoittaa vastuuohjaajalle, mikäli hänellä on jotain epäselvää suunnitellun harjoituksen, omien taitojensa
riittävyyden tai aiotun harjoituksen suhteen tai jos hänellä on epäselvää muista sellaisista seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen omalle
tai muiden harjoitukseen osallistuvien turvallisuudelle. Vastuuohjaajan tulee erikseen kysymällä varmistaa ennen harjoituksen alkua
jokaiselta purjehtijalta, että he ymmärtävät tämän vastuunsa. Purjehtija on vastuussa omien varusteidensa purjehduskuntoon saattamisesta
ja siitä, että hän on ajoissa harjoituspaikalla, kun ohjattu harjoitus on ilmoitettu alkavaksi.

ok

Ennen harjoitusta purjehtijan tulee tarkistaa:
Tarkistaa varusteidensa kunto
Korjata viat, mikäli hän niitä havaitsee
Trimmaa veneen ja säädöt olosuhteiden mukaan
Ilmoittaa ohjaajalle mikäli ei ole täysin ymmärtänyt annettuja ohjeita ja selostusta harjoituksen sisällöstä
Lähtevät vesille ajoissa

ok

Harjoituksen aikana purjehtijan tulee:
Noudattaa ohjaajan opastusta ja äänimerkkejä
Pysyä muun ryhmän läheisyydessä
Auttaa hätään joutunutta
Ilmoittaa ohjaajalle, mikäli joutuu palaamaan rantaan ennen harjoituksen päättymistä

ok

Yksin tai ilman ohjaajaa harjoitellessa purjehtijan tulee edellä mainittujen lisäksi:
Tarkistaa varusteidensa kunto
Varmistaa harjoitusalueen turvallisuus
Pysyä rannan läheisyydessä
Välttää laivaväyliä
Huomioida keliolosuhteet ja tuulen suunta mahdollisten välinevaurioiden varalle
Ilmoittaa vanhemmilleen ja/tai rannassa oleville, missä aikoo harjoitella ja kuinka kauan
Rantaan saavuttuaan Ilmoittaa palaamisestaan

ok

Harjoituksen päätyttyä purjehtijan tulee:
Purkaa vene säilytyskuntoon
Osallistua yhteiseen harjoituksen päätöspalaveriin
Ilmoittaa, mikäli ei pääse seuraavaan harjoitukseen
Varmistaa, että slipi-, säilytys- ja pukuhuonetilat jäävät siistiin kuntoon
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2.4.2 Ohjaajat ja valmentajat
Harjoitusten vetäjillä on vastuu osallistuvien nuorten turvallisesta, motivoivasta, innostavasta ja tasapuolisesta ohjaamisesta harjoitusten
ajan. Junioripäällikön vastuulla on varmistaa, että harjoitusten vetäjät tietävät vastuunsa ja että heillä on ryhmän ohjaamiseksi tarvittava
tieto-taito. Junioripäällikön ja harjoitusten vetäjien tulee riittävän usein ja ennen harjoituksia ja kilpailuja, tarkistaa niissä käytettävän seuran
kaluston ja varusteiden kunto ja asianmukaisuus. Sekä valvoa, ettei tapahtumiin osallistuta viallisin tai puutteellisin varustein.

ok

Rantaan saapuessaan hyvissä ajoin ennen harjoituksen alkua vastuuvalmentaja:
Tarkistaa seurantaveneen kunnon ja varusteet
Varmistaa polttoaineen riittävyyden myös erityistilanteiden varalta ja tarvittaessa tankkaa veneen
Varmistaa säätilan ja sen kehittymisen
Varmistaa harjoitusalueen turvallisuuden: laivaväylät, purjehduskilpailut, huviveneliikenne jne.
Varmistaa seurantaveneen kaluston ja veneiden riittävyyden vallitseviin olosuhteisiin nähden
Lastaa seurantaveneeseen tarvittavat poijut, köydet, ankkurit ja kelluvaa hinausköyttä
Lastaa seurantaveneeseen lähtöviestit: liput, äänimerkit, pillin, megafonin
Varaa mukaan veneeseen juotavaa, ensiapuvälineet, radio- ja/tai matkapuhelimen /varmistaa että puhelimen akuissa on virtaa

ok

Ennen harjoituksen alkua aloituspalaverissa vastuuohjaaja:
Informoi vanhempia ja osallistujia harjoitusten kestosta
Esittelevät osallistujat toisilleen, mikäli mukana on uusia osallistujia. Listaa osallistujien nimet ja vanhempien yhteystiedot.
Kertoo osallistujille ennen vesille lähtöä mitä, missä ja miten harjoitellaan
Sopii kokoontumispaikan, jossa veneet odottavat, kunnes kaikki ovat vesillä, esim. merimerkit kuten aallonmurtajan pääty tms.
Sovi harjoitusten järjestys, lähtöviestit jne.
Sovi toimintamenettely välinevaurioiden ja kaatumistilanteiden varalle
Sovi millä viesteillä ryhmä kokoontuu seurantaveneen luokse ja millä viestillä koko ryhmä lähtee rantaan
Informoi lapsia olosuhteiden, harjoittelualueen, säätilaan tms. liittyvistä erityistekijöistä
Varmista osallistuvien lasten varusteiden turvallinen kunto. Puutteellisin varustein ei saa osallistua harjoitukseen tai kilpailuun

ok

Harjoittelun aikana vastuuohjaaja pitää ryhmän yhdessä:
Antaa jokaiselle osallistujalle opastusta ja palautetta tasapuolisesti
Seuraa säätilan ja olosuhteiden kehitystä. Mikäli näissä tapahtuu turvallisuutta heikentäviä muutoksia, keskeyttää harjoituksen
ja ohjaa ryhmän palaamaan rantaan.
Seuraa ryhmää jatkuvasti ja varmistaa jokaisen osallistujan turvallisen harjoittelun
Rantaan lähtiessä seuraa, että jokainen purjehtija suuntaa ja pääsee rantaan

ok

Harjoituksen jälkeen rannassa vastuuohjaaja:
Pitää yhteispalaverin purjehtijoiden kanssa ja antaa palautetta harjoituksesta
Huomioi palautteessa kaikki purjehtijat
Varmistaa, että varusteet tulevat laitetuksi oikeille säilytyspaikoilleen
Varmistaa, että ranta-alue ja ryhmän käyttämät tilat jäävät siistiin kuntoon seuraavia käyttäjiä varten
Kertoo seuraavan harjoituksen aikataulun ja vastuuvetäjän
Varmista, että jokaisella osallistujalla on huoltaja, joka ottaa lapsen vastaan

ok

Lisäksi vastuuohjaaja huolehtii harjoitusten päätyttyä että:
Käytetty kalusto on takaisin säilytyspaikoillaan
Seurantavene jää turvalliseen ja siistin kuntoon seuraavaa käyttäjää varten
Tankkaa seurantaveneen, mikäli polttoainetta jää alle puoli tankkia
Laittavat käytetyt megafonit, radiopuhelimet ym. lataukseen
Täyttää ryhmän harjoittelupäiväkirjan, purjehdusharjoitus.
Informoi seuraavan harjoituksen vetäjää pidetystä harjoituksesta ja mahdollisista erityisaiheista seuraavaa harjoitusta varten

ok

Kirjaa harjoittelupäiväkirjaan seuraavat aiheet:
Harjoituksen aika ja kesto
Osallistujat nimet ja purjenumerot
Tehdyt harjoitukset ja olosuhteet
Harjoituksen erityispiirteet ja purjehtijoilta saatu palaute
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2.4.3 Vanhemmat
Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva junioripurjehtija osallistuu ohjaukseen ja harjoitukseen ensisijaisesti vanhempiensa vastuulla.
Vanhempien tulee huolehtia lastensa varusteiden soveltumisesta ko. harjoitukseen sekä niiden turvallisesta kunnosta. Lisäksi vanhempien
tulee informoida junioripäällikköä ja/tai harjoituksen vastuuvetäjää kaikista sellaisista tiedoista ja seikoista, joilla saattaa olla merkitystä
lapsen terveydelle ja turvallisuudelle hänen osallistuessaan harjoitukseen. Vanhempien tulee huomioida, että lapsella on oikeus osallistua
tai olla osallistumatta seuran järjestämiin harjoituksiin. Kts. seuran nettisivuilta kohta tiedostot, sieltä löytyy seuran jäsenhakemus.
Huoltajan suostumus tarvitaan alle 18 vuotiaan osallistumisesta seuran harjoitus ja veneilytoimintaan.
Junioripäällikkö ja/tai ko. harjoituksen vastuuohjaaja/-valmentaja ilmoittaa harjoitusten alkamis- ja päättymisajankohdan. Vanhempien tulee
huolehtia siitä, että purjehtija on valmiina harjoittelupaikalla oikein ja turvallisesti varustettuna hyvissä ajoin ennen harjoitusten alkamista
sekä huolehtia siitä, että häntä ollaan noutamassa heti harjoitusten päätyttyä, ellei vanhempi itse osallistu harjoitukseen apuohjaajana.
Mikäli vanhemmilla on kysymyksiä harjoitusten tieto- ja taitovaatimustasosta, keliolosuhteista tai muusta harjoituksiin liittyvästä asiasta,
hänen on otettava välittömästi yhteyttä vastuuohjaajaan tai junioripäällikköön.
Mikäli lapsi ei ennakkoilmoituksesta poiketen pääse osallistumaan harjoitukseen, tulee tästä ilmoittaa välittömästi junioripäällikölle ja/tai
vastuuohjaajalle.

3. MAHDOLLISET UHAT
Tämä suunnitelma käsittää mahdolliset uhat, niihin varautumisen, hoidon sekä paluun normaaliin toimintaan.

3.1. Mahdolliset uhat ranta-alueella
Ranta-alueella uhkana ovat mahdolliset tapaturmat, veden varaan joutuminen, liikenteen aiheuttamat onnettomuudet ja erilaiset väline- ja
kalustovauriot. Yleinen järjestys ja siisteys ranta-alueella sekä kaikkien tiedossa olevat järjestyssäännöt ehkäisevät tapaturmia ja
onnettomuuksia. Veneiden ja autojen säilytyksessä tulee huomioida häiriötön ja vapaa liikkuminen ranta-alueella sekä mahdollisten
pelastusajoneuvojen paikalle pääsy. Purjehtijan tulee venettä rantakärryllä liikuteltaessa huomioida mahdolliset alueella olevat sähköilmajohdot ja sähköiskun vaara. Lasku ja nosto luiskassa tulee huomioida luiskan liukkaus etenkin matalan veden aikaan. Rantakärryjä ei saa
säilyttää luiskassa eikä sen läheisyydessä, etteivät ne ole laskettavien veneiden tiellä.

Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa
1.
Tee nopeasti tilannearvio
2.
Selvitä, mitä on tapahtunut
3.
Tarkista, onko potilas tajuissaan ja hereillä
4.
Hengittääkö potilas, toimiiko sydän. Aloita elvytys välittömästi.
5.
Käynnistä potilaan ensiapu pienet vammat voit hoitaa itse paikan päällä, käytä seuranensiapulaukkua
6.
Hälytä tarvittaessa muita apuun. Pyydä apua ensiaputaitoisilta
7.
Hälytä tarvittaessa sairaankuljetusapua

3.2. Mahdolliset uhat vesialueella
Vesialueella uhkana on muu vesiliikenne, äkillisesti muuttuvat olosuhteet, vähäiset taidot olosuhteisiin nähden, veden varaan joutuminen,
välineiden rikkoutuminen sekä törmääminen matalikkoon tai toiseen veneeseen.
Vastuuohjaajien tulee määritellä harjoitusalue siten, että ryhmä laajemmalle alueelle levitessäänkään ei ajaudu sellaisille vesialueille, missä
ryhmälle tai sen yksittäisille purjehtijoille voisi aiheutua vaaraa. Aluetta määriteltäessä tulee myös huomioida tuulen suunta ja voimakkuus,
aallokko ja muut alueella liikkuvat vesialukset kuten laivaliikenne ja huviveneväylät sekä karikkoiset rannat.

Pursiseuran edustan karttaan on määriteltävä ensisijaiset harjoittelualueet luokitellen ne eri tasoryhmille sopiviksi alueiksi. Tämä määrittely
ei kuitenkaan poista edellä mainittua vastuuta vastuuohjaajalta ennen jokaista harjoitusta huomioida vallitsevat olosuhteet erikseen.
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Satama-allas
Satama-alueella purjehdittaessa noudatetaan pääasiallisesti meriteiden sääntöjä.
Jollapurjehtijoiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta purjehdittaessa aallonmurtajan aukosta sisään ja ulos, jotta he eivät aiheuta
vaaratilanteita isommille kulkusyväyksen osalta rajoitetuille veneille.
Satama-allasta ei tule käyttää pääasiallisena harjoitusalueena ja aallonmurtajan sisäänajoaukon edustaa tulee myös välttää harjoitusalueena.

Harjoitusalueet
Liitteenä olevaan merikorttiin tulee olla merkitty ensisijaiset harjoitusalueet kullekin tasoryhmälle. Vastuuohjaajien tulee ensisijaisesti
hyödyntää näitä alueita, mutta vastuuvalmentajalla on kuitenkin velvollisuus varmistaa aina harjoitusalueen turvallisuus huomioiden
harjoitusten aikana vallitsevat olosuhteet.

3.3. Mahdolliset varusteista tai kalustosta johtuvat uhat
Puutteellinen tai rikki menevä kalusto voi pahimmillaan aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Mikäli minimiturvallisuusvarustus ei ole
kunnossa, tulee harjoitus peruuttaa.

ok

Purjehtijan minimiturvallisuusvarusteet ovat seuraavat:
Purjehtijan painoon mitoitetut pelastusliivit
Asianmukainen vaatetus huomioiden tuuli, aallokko, lämpötila
Haalari, kuivapuku tai märkäpuku
Päähine, hansikkaat ja jalkineet
Aurinkolasit
Ihon suojaus auringon säteilytason mukaan
Jollan minimiturvallisuusvarusteet
Ehjät kelluntasäiliöt
Hinausköysi luokkasääntöjen mukaan: minimipituus 5 metriä/ paksuus 8 mm/ kelluvaa köyttä
Vedentyhjennysvälineet naru- tai bailerikiinnityksellä
Mela: kelluva

ok

Lisäksi jollasta tulee erityisesti tarkistaa seuraavat kohteet aina ennen vesille lähtöä:
Rungon vedentiiviys
Peräsinhelojen kiinnitys ja kunto, myös lukitusjärjestelmän osalta
Mastonjalan kiinnitys ja kunto
Roikkumaremmien kiinnitys ja kunto
Optimistijollassa purjeen litsi-narujen kiinnitys
Muissa jollissa säätönarujen kulumat, solmut ja kiinnitykset
Kiinnitysköyden kiinnitykset ja helat

Vastuuvalmentaja käy vielä ennen vesille lähtöä jokaisen veneen luona varmistamassa yllämainittujen kohteiden asianmukaisuuden.
Mikäli hän havaitsee puutteita, hän korjauttaa ne ennen vesille lähtöä.

Seurantaveneen ohjaajan tulee varmistaa seurantaveneen varusteet ja kunto hyvissä ajoin ennen harjoitusten alkua. Mikäli hän toteaa
niissä turvallisuuspuutteita, hän korjaa ne tai peruuttaa harjoituksen.
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Turvaveneiden kaluston minimivaatimukset ovat:
SVL:n katsastusvaatimukset ko. moottoriteholle ja veneen käyttöluokalle
Polttoainetta tulee olla vähintään puoli tankkia ja 10 % yli harjoituksen oletetun tarpeen
Varapolttoainesäiliö
VHF ja tai GSM puhelin
Ilmapumppu kumiveneitä varten
Ylimääräinen ankkuri ja köysi mikäli harjoituksiin osallistuvat, jolla joudutaan jättämään ankkuriin merelle
Ensiapuvälineet
Juotavaa jos harjoitus kestää yli tunnin
Edellä mainittujen lisäksi harjoituskohtaiset tarvikkeet kuten poijut, köydet, ankkurit, liput,
äänimerkinantolaitteet jne.

Harjoittelijaveneiden ja seurantaveneiden määrien suhde
On suositeltavaa, että seurantaveneessä olisi aina kaksi henkilöä. Jos tuuliolosuhteet ovat yli 8 m/s, on veneessä oltava
vähintään kaksi henkilöä.
Seuran järjestämien harjoitusten periaatteena on turvata kaikkien harjoituksiin osallistuvien purjehtijoiden turvallisuus. Tämän
varmistamiseksi on noudatettava seuraavia minimisuhdelukuja osallistuvien jollien ja seurantaveneiden välillä.

Osallistuvia jollia

Tuulen voimakkuus

Seurantavene lkm

Hlö / seurantavene

1-8
1-8
9-16
9-16
17-24
17-24

< 8 m/s
> 8 m/s
< 8 m/s
>8 m/s
< 8 m/s
> 8 m/s

1
2
2
2
3
4

1
2
1
2
1
2

3.4. Mahdolliset uhat sisätiloissa
Sisätiloissa mahdollisia vaaratilanteita aiheuttavat huonokuntoiset, epäsiistit ja sotkuiset tilat. Yleinen siisteys ja tavaroiden
paikoilleen huolehtiminen ja kaikkien tiedossa olevat järjestyssäännöt ennaltaehkäisevät vaaratilanteita. Mikäli tarjolla on
syötävää, tulee ruokailutilojen puhtauteen kiinnittää erityistä huomiota. Kaikkien sisätilojen yhteydessä on huolehdittava, että
tarvittavat poistumistiet ovat kunnossa. Lisäksi on huolehdittava riittävästä valvonnasta erityisesti suihku- ja saunatiloissa.

Toimenpiteet tulipalon sattuessa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ole rauhallinen
Yritä sammuttaa palo alkusammuttimella, sammutuspeitteellä, tukahduttamalla tai vedellä
Hälytä pelastuslaitos yleisestä hätänumerosta 112
Varmista, ettei paloalueelle ole jäänyt ihmisiä
Sulje ovet ja ikkunat palokohteen läheisyydessä
Poistu tiloista
Ilmoita / varoita lähiympäristöä palosta
Opasta pelastuslaitos paikalle
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3.6. Toimintaan liittyviä haasteita
Huonosti organisoitu, taitamaton, välinpitämätön tai epäystävällinen toiminta on seuran maineen kannalta pahin uhka.
Tehtävien jakaminen, osaavat tekijät, jatkuva koulutus, huolellinen asioiden hoitaminen ja ystävällisyys takaavat hyvän ja
turvallisen toiminnan ja on paras tae seuran hyvälle maineelle.

4. TURVALLISUUSJÄRJESTYS
Mikäli sattuu onnettomuus tai muu tilanne, jossa joudutaan turvautumaan turvallisuussuunnitelmaan, on sovittu, että
ensimmäiseksi varmistetaan aina ihmisten turvallisuus ja terveys lapset ensin. Seuraavaksi varmistetaan kalusto,
tapahtumapaikka ja lähiympäristö. Tähän kuuluu myös mahdollisen ympäristövahingon estäminen tai minimoiminen.

5. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN NOUDATTAMINEN
Turvallisuussuunnitelmaa tulee noudattaa kaikessa seuran junioritoiminnassa.
Leireille ja kilpailumatkoille tulee tehdä omat pelisääntönsä ja turvallisuussuunnitelmansa .
Vastuuvalmentajat ja ohjaajat valvovat turvallisuusohjeiden noudattamista ja puuttuvat välittömästi toimintaan, mikäli
huomautettavaa ilmenee. Ohjeet tulee jakaa myös muille asianosaisille kuten satamatoimikunnalle, kevytvenetoimikunnalle ja
kilpailutoimikunnalle, jotka omassa toiminnassaan pyrkivät noudattamaan ohjeistusta.
Turvallisuusohjeet jaetaan jokaiselle toiminnassa mukana olevalle vastuuohjaajalle ja valmentajalle ja ne asetetaan esille
juniorihuoneen ilmoitustaululle.

6. YHTEYSTIEDOT
Seuraavassa on eri tahojen yhteystiedot

6.1 Turvallisuusviranomaiset

 Yleinen hätänumero 112
 Myrkytystietokeskus (09) 471 977 suora
Kun teet, ilmoituksen
1. Kerro, kuka olet
2. Kerro, mistä soitat
3. Kerro, mitä on tapahtunut
4. Järjestä opastus tapahtumapaikalle
5. Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan

6.2 Seuran vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Kommodori

Varakommodori

Purjehdusjaoksen pj.

Juniorivastaava

Turvallisuusvastaava

Jukka Hietanen
Pertti Matikainen
Vesa Skyttä
Petri Ojala
Juhani Syrjänen

gsm 0500935780
gsm 0503692049
gsm 0505907063
gsm 0505668589
gsm 0405312538
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7. TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEISSA
7.1 Yleistä
Onnettomuustilanteissa tiedottamisen päävastuu on seuran kommodorilla tai erikseen nimetyllä henkilöllä. Kun tapahtuu jotain, minkä takia
joudutaan tiedottamaan, on tiedottamisessa sillä henkilöllä tärkeä rooli, joka tuntee tilanteen parhaiten. Hän voi joko itse, tiedottaa asiasta
tai hän voi auttaa, tiedotusvastaavaa tai erikseen nimettyä henkilöä tiedottamaan tapahtuneesta oikein. Tällainen henkilö on tapahtumasta
(harjoitus, peli tai muu) vastuussa ollut henkilö, valmentaja, joukkueenjohtaja tai muu seuran paikalla ollut toimihenkilö.

7.2 Koska pitää tiedottaa?
Seuraavassa on määritelty eri tiedotusluokat sekä tiedottamisen laajuus eri luokissa

7.3 Pikku juttu
Pikku juttu on sisäinen asia, jotain joka on sattunut seuran toiminnassa ja josta ei ole aiheutunut henkilövahinkoa
Tällaisia asioita voivat turvallisuuden kannalta olla tapaturma tai muu pieni onnettomuus, tällöin asiasta ilmoitetaan .
 Vanhemmille
 Purjehtijoille
 Seuran turvallisuusvastaavalle

7.4 Vakava asia
vastaa tiedottamisesta
VakavaksiKommodori
luokitellaan
asia, jossa on syntynyt henkilövahinkoja tai on ollut vaara henkilövahingon syntymiseen,
onnettomuus, jossa mukana ulkopuolisia tai vakavat turvallisuuspuutteet toimintaympäristössä. Tällöin asiasta
ilmoitetaan.
 Seuran kommodorille
 Vanhemmille
 Purjehtijoille
 Seuran turvallisuusvastaavalle
 Seuran hallitukselle jälkikäteen
 Viranomaisille

7.5 Kriisi
Kriisiksi luokitellaan asia, jossa useamman henkilön turvallisuus on ollut vaarassa tai vakavia henkilövahinkoja on
sattunut. Tällaisesta asiasta ilmoitetaan aina.

➢









Kommodori vastaa tiedottamisesta
Vanhemmille
Purjehtijoille
Seuran turvallisuusvastaavalle
Seuran hallitukselle välittömästi
Viranomaisille
Lajiliitolle
Medialle
Lähin omainen

7.6 Mikä tiedotuskanava
Tiedotuskanava valitaan tiedottamisen kiireellisyyden perusteella. Lisäksi pitää ottaa huomioon, kuinka monelle asia pitää tiedottaa sekä
tapahtuneen laajuus ja vakavuus. Jos tapahtuneesta on tarpeellista tiedottaa myös medialle, on avuksi, jos tapahtuneesta on kirjallinen
tiedote.
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8 Purjehdusryhmän harjoittelupäiväkirja
Harjoitusryhmä:

Pvm:

Sivu:

Harjoitus alkoi ja päättyi klo.
Veneluokka:

Kouluttaja:

Mitä harjoiteltiin:

Harjoitusolosuhteet:

Harjoituksen palaute:

Osallistujat

Purjeen
N:o

Kotiosoite

Vanhemman nimi

gsm
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