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LIEKSAN LOISKE RY, TURVALLISUUSASIAKIRJA 

 

1. LIEKSAN LOISKE RY:N TOIMINTA JA TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS 

Lieksan Loiske ry on melonta- ja soutuseura, jonka kotipaikka on Lieksa. Loiske on Suomen melonta- 

ja soutuliitto ry:n (SMSL) jäsenseura. Seuralla on vene- ja kanoottivaja Lieksan satamassa. 

Turvallisuusasiakirja kuvaa Lieksan Loiske ry:n turvallisuuden toimintakäytännöt ja toimenpiteet, 

joilla pyritään varmistamaan yhdistyksen toiminnan turvallisuus. Tavoitteena on edistää turvallista 

liikkumista vesillä soutaen ja meloen. 

Turvallisuusasiakirja on hyväksytty Lieksan Loiskeen hallituksen kokouksessa 31.5.2017. Asiakirjan 

päivityksestä vastaa seuran hallitus. Asiakirja päivitetään tarvittaessa. 

 

2. YHDISTYKSEN PERUSTIEDOT 

Nimi:   Lieksan Loiske ry 

Yhdistysrekisterinumero: 160.040 

Kotipaikka:  Lieksa 

Postiosoite:  Korholantie 6, 81720 LIEKSA 

Nettisivut:  http://lieksanloiske.suntuubi.com/ 

Y-tunnus:  1026808-6 

 

Seura on perustettu 14.12.1993. Seuran tarkoituksena on mahdollistaa, edistää ja kehittää soutu- ja 

melontaharrastusta. Seurassa on jäseniä noin 70 ja he ovat pääosin Lieksasta. 

 

3. TOIMINNAN KUVAUS 

Seuran toimintaan kuuluvat mm. viikkosoudut (yleensä tiistai ja torstai) ja viikkomelonnat 

(keskiviikko), jotka suuntautuvat pääasiassa Lieksanjoelle ja Pieliselle seuran vajalta käsin. Lisäksi 

järjestetään tutustumismelontoja ryhmille ja yksittäisille henkilöille. Tutustumissoutuja järjestetään 

työyhteisöille, yhdistyksille ja muille ryhmille. Seura järjestää melonnan päiväretkiä, jotka 

suuntautuvat pääasiassa Lieksan alueen vesistöihin. Retkiä voidaan tehdä myös Lieksan 

ulkopuolelle. Seura järjestää myös melontatapahtumia, esimerkiksi vappumelonta ja syksyinen 

lyhtymelonta.  Talviaikaan seuralla on uimahallivuoro Lieksan uimahallissa, jossa voi uinnin, 

vesijuoksun ja ergometrisoudun lisäksi harjoitella pelastautumista kajakeilla.  

4. TOIMINNAN LUOKITTELU 

Lieksan Loiskeen toiminta voidaan luokitella kolmeen ryhmään: kaikille avoimeen, jäsenille 

tarkoitettuun ja muuhun toimintaan. Kaikille avoin toiminta on tietyin rajauksin maksutonta. 

Seuran ulkopuolisille yksi melonta- ja soutukerta (kokeilu) on maksuton. Seuraavista kerroista 

peritään pieni maksu. Jäsenille tarkoitettu toiminta sisältyy jäsenmaksuun. Seuran jäsenet voivat 

käyttää seuran kalustoa maksutta.  

Muu toiminta voi olla maksullista. Esimerkkinä yrityksille, työyhteisöille ja muille yhdistyksille 

järjestettävistä kirkkovenesouduista ja melonnoista voidaan periä maksu. 

http://lieksanloiske.suntuubi.com/
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Loiskeella ei ole kanoottien vuokraustoimintaa seuran ulkopuolisille henkilöille. Kirkkovenettä 

vuokrataan soututapahtumiin (esim. Karelia-soutu ja Sulkavan soutu).  

Loiskeen toiminnassa ohjelmapalveluja ovat yrityksille, työyhteisöille ja muille yhdistyksille 

järjestettävät kirkkovenesoudut ja melonnat, joista voidaan periä maksu. 

Ohjelmapalvelu tarkoittaa elinkeinonharjoittajan (esim. yhdistys) toimintansa yhteydessä 

taloudellista hyötyä vastaan tarjoamaa palvelua, jota koskee kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011).  

Ohjelmapalveluissa seura vastaa niiden turvallisuudesta. Seuran jäsenille tarkoitettu toiminta on 

yhdessä tapahtuvaa harrastamista, jossa jokainen vesille lähtijä on liikkeellä omalla vastuullaan ja 

on omalta osaltaan vastuussa yhteisestä turvallisuudesta. 

 

Seuran melontatoiminnassa noudatetaan melontaturvallisuuden neuvottelukunnan laatimaa 

melonnan turvallisuusohjetta, liite 1. 

Taulukko 1 Lieksan Loiskeen toiminta 

Toiminta Kuvaus Ohjelmapalvelu 

Kaikille avoin Tutustumismelonnat ja tutustumissoudut. Seuran jäsen 
voi tutustuttaa yksittäisiä henkilöitä melontaan seuran 
kalustolla. Myös soutuharjoituksiin voi tulla 
tutustumaan. Yksi melonta- ja soutukerta on maksuton.  
Melontatapahtumat; mm. vappumelonta ja 
lyhtymelonta. 

Ei 

Jäsenille 
tarkoitettu 

Viikkomelonnat ja -soudut. Melontaretket. Näissä voi 
joskus olla myös seuran ulkopuolisia osallistujia. 

Ei 

Koululaiset  Koululaisten tutustumismelonnat ja -soudut. Ei 

Muu Yrityksille, työyhteisöille ja muille yhdistyksille 
järjestettävät soutu -ja melontatapahtumat. 
Kirkkoveneen vuokraus. 

On 

 

5. VAKUUTUKSET 

 

Suomen melonta- ja soutuliiton jäsenseurana Lieksan Loiskeella on toiminnanvastuuvakuutus ja 

vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus. 

 

6. TURVALLISUUSSUUNNITELMAT 

 

Turvallisuusasiakirjassa on erilliset turvallisuussuunnitelmat keskiviikko- ja tutustumismelonnoille, 

seuran retkille, koululaismelonnoille ja soudulle (tiistai-/torstaisoudut, ryhmien tutustumissoudut). 

Isompia yksittäisiä tapahtumia varten laaditaan lisäksi erillinen turvallisuussuunnitelma. 

 

7. YLEISET OHJEET 

Ajo-ohje vajalle 
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Ajetaan Braheantietä kohti Lieksan satamaa. Noin 400 m rautatien ylityksen jälkeen käännytään 

oikealle ja ennen rantaa taas oikealle. Harmaa hirsirakenteinen vaja on vasemmalla rannassa. 

 

Melonta 

 

Melontavarusteet 

- Meloessa käytetään aina CE-hyväksyttyjä melontaliivejä ja aukkopeitettä.  

- Sään mukainen vaatetus. 

- Melontatapahtumissa (keskiviikkomelonnat, retket, tutustumismelonnat) on suositeltavaa 

ottaa mukaan hinausköysi, melakelluke ja tyhjennyspumppu. Jos melotaan pimeässä, on 

valkoinen valo pakollinen varuste. 

Soutu 

Soutuvarusteet 

- Soutuasun on oltava sään mukainen ja sellainen, etteivät paidan tai puseron helmat ja nyörit 

takerru istuimen rullien väliin. 

- Jalkineiden pitää suojata jalkoja jalkatukien kiinnitysremmeiltä. Esim. lenkkikengät ovat 

paremmat kuin avoimet sandaalit. 

- Käsineiden on oltava sopivat ja saumattomat kämmenen puolelta, ettei tule hiertymiä tai 

rakkoja. Hiihtosormikkaat soveltuvat soutamiseenkin. Airon käsiosan suojatuppea voi myös 

käyttää. 

  

8. RISKIT JA NIIDEN HALLINTA 

Riski on vahingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten aiheuttamia ja siksi niihin voidaan 

vaikuttaa ja varautua ja niiltä voidaan suojautua. Jos riskeihin ei ole osattu, huomattu tai ehditty 

ajoissa kiinnittää huomiota, ne pääsevät yllättämään. 

Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen 

vähentämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja, johon 

osallistuu kukin seuran jäsen omassa roolissaan. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, 

tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä. 

Riski Riskin hallinta 

Kaatuminen kajakkiin 
mentäessä tai siitä 
noustaessa 

- Opastus uusille melojille (ensin näytetään, sitten seurataan vierestä ja 
opastetaan). 

Kaatuminen veneeseen 
mentäessä 

- Noudatetaan soutuohjeita (kohta 14.2) 

Melojan tai soutajan 
joutuminen veden 
varaan 

- Riittävä opastus uusille melojille 
- Soutuohjeiden noudattaminen (kohta 14.2) 
- Reitti valitaan sääolosuhteiden ja osallistujien melonta- ja 

soututaitojen mukaan. 
-  Jos kyseessä on kokematon meloja tai melontaan tutustuja, niin 

tuulisella säällä ei lähdetä vesille ollenkaan tai valitaan suojainen 
reitti. 

- Vähintään yhdellä melojalla ja soudussa perämiehellä ja mielellään 
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myös jollain soutajalla on oltava toimiva, vesitiiviisti pakattu ja 
helposti esille saatava matkapuhelin, joka on päällä ja jossa on 
riittävästi akkuvirtaa.  

- Jokainen meloja tarkistaa varusteensa ja niiden kunnon: melontaliivit 
ja aukkopeite, kajakki, vesitiiviisti pakatut varavaatteet, jalkatukien 
säätö, lastiluukut. Kokeneemmat melojat opastavat tarvittaessa ja 
tarkistavat uusien melojien varustuksen. 

- Kelluntaliivit uimataidottomille soutajille 
- Kirkkovenesoudussa noudatetaan perämiehen ohjeita 
- Säännöllinen pelastautumisharjoituksiin osallistuminen talvella 

uimahallissa ja kesällä luonnonvedessä 

Hypotermia 
kaaduttaessa vesillä 

- Vuodenajan ja sään mukainen vaatetus (märkä- tai kuivapuku) 

Sairauskohtaus vesillä - Ryhmän vetäjä /perämies pyytää melojia tai soutajia kertomaan 
vetäjälle mahdollisista riskiä aiheuttavista sairauksista (esim. 
diabetes) ja sairauskohtaukseen liittyvistä toimintaohjeista. 

 

 

9. PELASTUSPAIKKOJA, JOIHIN AMBULANSSI TAI MUU AJONEUVO PÄÄSEE AJAMAAN RANNAN 

LÄHELLE 

Taulukossa on pelastuspaikkoja, jotka ovat vajalta lähtevien soutu- ja melontareittien 

läheisyydessä. 

Paikka Osoite (lähin osoite) Koordinaatit (WGS84) 

Lieksan satama, Loiskeen vaja Braheantie 8 N63°18.65΄ E 30°1.03΄ 

Märäjälahden pudotuspaikka Tiensuuntie 16 N63° 15.41΄ E 30° 5.75΄ 

Murtoranta, Koukkuniemi Murtoranta 56 N63° 17.70΄ E 29° 55.36΄ 

Murtoranta, Tervaniemi Rokkolanniementie 14 N63° 18.69΄ E29° 55.02΄ 

Sipolansaaren veneranta Sipolansaarentie 35 N63° 15.30΄ E 29° 49.81΄ 

Jamalin uimaranta Jamalin rantatie 11 N63° 20.57΄ E 29° 54.29΄ 

Kinahmonniemi, veneranta Kinahmontie 36 N63° 15.93΄ E 29° 56.42΄ 

Ikolanniemi Mökkirannantie 13 N63° 17.25΄ E29° 58.60΄ 

Puustellin laituri Hovileirinkatu 3 N63° 18.66΄ E 30° 1.76΄ 

Uimalaitoksen uimaranta Urheilukatu 22 N63° 19.41΄ E 30° 2.00΄ 

Kissakarin uimaranta Harjupolku 6 N63° 19.73΄ E 30° 1.68΄ 

 

 

10. KESKIVIIKKOMELONNAT 

 

Toiminnan kuvaus 

Keskiviikkomelonnat ovat seuran jäsenille tarkoitettuja, 1-4 tuntia kestäviä yhteismelontoja, joilla ei 

ole erikseen nimettyä vetäjää. Melonnoilla voi joskus olla mukana myös seuran ulkopuolisia 

henkilöitä. Osallistujilla on vähintään perustiedot ja – taidot melonnasta. 

 

Melontareitit 

Melomaan lähdetään yleensä seuran vajalta Lieksan satamasta. Melonta voi suuntautua Lieksan- 

joelle Lieksankosken voimalaitokselle asti ja Riikolanlammelle, Lieksanjoelta Mähkönjoelle ja 
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Pokronlammelle tai Pieliselle, jossa mahdollisia reittejä ovat esim. Märäjälahti, Kevätlahti, 

Kinahmon saarten kierto tai Mönninsaaren kierto. 

Osallistujien toiminta ennen melontaa 

Jokainen tarkistaa kajakkinsa ja muut varusteet sekä ottaa itselleen mukaan juotavaa, mielellään 

pientä purtavaa ja sään mukaisen vaatetuksen.  

Sovitaan yhdessä, mihin melotaan. Sääolosuhteet ja melojien melontakokemus otetaan huomioon. 

Sovitaan myös siitä, että pyritään melomaan yhdessä. Jos joku haluaa mennä omaa vauhtiaan, niin 

siitä on syytä ilmoittaa muille mielellään ennen lähtöä. 

Toiminta vesillä 

Vesillä pidetään tarpeen mukaan kellunta- tai maataukoja. Ryhmän koossapysymiseksi 

melontavauhti sovitetaan hitaimpien mukaan. Tarvittaessa nimetään ryhmän viimeisenä melova, 

joka huolehtii mm. siitä, että ketään ei jätetä melomaan yksin. Ryhmä voidaan jakaa kahtia, jos osa 

haluaa jatkaa melontaa ja toiset kääntyvät takaisin. Jos joku joku haluaa mennä omaa vauhtiaan, 

niin siitä on ehdottomasti ilmoitettava muulle ryhmälle. Jos mukana ei ole pelastamistaitoisia 

henkilöitä ja mukana on kokemattomia melojia, niin pysytään hinausmatkan päässä rannasta.  

 

Apua tarvitsevien auttamisesta, ympäristön silmälläpidosta ja ryhmän koossapysymisestä huolehtii 

jokainen kykyjensä ja taitojensa mukaan.  

  

Toiminta kaatumistapauksessa: Jos kaadut, pidä kiinni melasta ja kajakista ja herätä muiden 

huomio. Muut melojat huolehtivat veden varaan joutuneesta melojasta. Kaatuneen melojan 

kajakki tyhjennetään ja veden varassa oleva meloja autetaan kajakkiin. Jos tämä ei onnistu, niin 

pyritään hakeutumaan lähimpään rantaan. Jos veden varaan joutuneen melojan pelastaminen 

näyttää viivästyvän ja vesi on viileää, niin joku ryhmästä hälyttää apua soittamalla hätänumeroon 

112. 

 

Vesiltä palattua 

 

Laitetaan kajakit ja varusteet paikoilleen. Kirjataan vajavihkoon osallistujien nimet ja lyhyt kuvaus 

melonnasta.  

 

11.  TUTUSTUMISMELONNAT 

 

Toiminnan kuvaus 

 

Tutustumismelontoja järjestetään ryhmille ja yksittäisille henkilöille. Ryhmien 

tutustumismelonnoille nimetään vastuuhenkilö ja tarvittava määrä muita seuran henkilöitä. 

Seuran jäsenet voivat pitää yksittäisille henkilöille tutustumismelontoja seuran kalustolla. Yksi 

tutustumismelonta /hlö on maksuton. 
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Ennen melomaan lähtöä 

 

Ryhmille lähetetään etukäteen ohjeet, millaisia varusteita tarvitaan mukaan (asianmukainen 

vaatetus).  

Kajakin ja melontavarusteiden esittely. Valitaan melojalle sopiva kajakki ja mielellään perinteinen 

mela, joka on eskimomelaa turvallisempi vaihtoehto kokeilijalle ja aloittelevalle melojalle. Valitaan 

sopivan kokoiset melontaliivit ja autetaan liivien päälle pukemisessa. 

 

Kokeilija istutetaan kajakkiin joko vajassa maton päällä tai ulkona. Säädetään jalkatuet, näytetään 

evän toimintaperiaate ja melan käyttö. Opastetaan aukkopeitteen kiinnittämisessä. Peitteen 

kahvan pitää jäädä näkyviin.  Kerrotaan, miten menetellään, jos kaadutaan: aukkopeite irti, 

nojataan eteenpäin, kajakista pois jalat suorina ja käsillä aukon reunoista auttaen. 

 

Neuvotaan kajakkiin meno ja siitä pois tulo joko melatukea tai laituria hyväksikäyttäen. Avustetaan 

kajakkiin menossa. Kun meloja istuu kajakissa, niin kehotetaan kokeilemaan kajakin vakautta 

(kallistelu, keikuttelu) ja melatukea. 

 

Vesillä 

 

Melotaan vajan edustalla mahdollisimman lähellä rantaa. Käydään läpi melonnan perustekniikat.  

Jos kyseessä on ryhmä, niin ohjaajia/apuohjaajia on oltava vähintään yksi noin kolmea osallistujaa 

kohti. Jos melontaa kokeileva kaatuu, niin rauhoitellaan häntä ja hinataan ensin meloja ja sitten 

kajakki rantaan.  

 

Melonnan jälkeen 

Laitetaan kajakki ja melontavarusteet paikoilleen ja tehdään kirjaus vajavihkoon. 

  

12.  KOULULAISMELONNAT 

Toiminnan kuvaus 

Koululaisille järjestetään touko- tai elo-/syyskuussa mahdollisuus tutustua melontaan. Ryhmän 

koko on noin 10–20 oppilasta. Tapahtumista sovitaan etukäteen liikunnanopettajien kanssa. 

Osallistujilla ei ole aiempaa kokemusta melonnasta. Tapahtumassa on yksi vastuuhenkilö ja riittävä 

määrä ohjaajia. Ohjaajia on oltava vähintään yksi noin kolmea vesillä kerrallaan olevaa oppilasta 

kohti. Lisäksi yksi henkilö auttaa kajakkiin menossa ja siitä pois tulossa. 

Ennen melomaan lähtöä 

Esitellään kajakki (kajakkeja) ja melontavarusteet koko ryhmälle. Käydään lyhyesti läpi, mitä 

tapahtumassa tehdään ja miten se tapahtuu.  

 Valitaan kullekin sopivat melontaliivit ja autetaan niiden pukemisessa. Annetaan oppilaalle 

mielellään perinteinen mela, joka on eskimomelaa turvallisempi vaihtoehto kokeilijalle ja 

aloittelevalle melojalle. 
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Oppilas istutetaan kajakkiin joko vajassa maton päällä tai ulkona. Säädetään jalkatuet ja näytetään 

melan käyttö. Opastetaan aukkopeitteen kiinnittämisessä. Peitteen kahvan pitää jäädä näkyviin.  

Kerrotaan, miten menetellään, jos kaadutaan: aukkopeite irti, nojataan eteenpäin, kajakista pois 

jalat suorina ja käsillä aukon reunoista auttaen. 

 

Neuvotaan kajakkiin meno ja siitä pois tulo joko melatukea tai laituria hyväksikäyttäen. Avustetaan 

kajakkiin menossa. Kun meloja istuu kajakissa, niin kehotetaan kokeilemaan kajakin vakautta 

(kallistelu, keikuttelu) ja melatukea. 

 Vesillä 

Melotaan vajan edustalla.  Käydään läpi melonnan perustekniikat. Ohjaaja on koko ajan oppilaan 

lähellä. Jos oppilas kaatuu, niin rauhoitellaan häntä ja hinataan ensin meloja ja sitten kajakki 

rantaan.  

Ohjaajia tai apuohjaajia on oltava vähintään yksi noin kolmea osallistujaa kohti. 

Melonnan jälkeen autetaan oppilas kajakista pois. 

13. SEURAN MELONTARETKET 

 

Retket ovat seuran jäsenille tarkoitettuja 1-2 päivän retkiä lähivesistöillä. Retkille on nimetty 

yhteyshenkilö/retken vetäjä. Retkille voi osallistua myös seuran ulkopuolisia henkilöitä. Osallistujilla 

on vähintään perustiedot ja -taidot melonnasta. 

 

Ennakko-ohjeet 

Yhteyshenkilö/retken vetäjä kertoo retki-ilmoituksessa ainakin seuraavat asiat: 

- retken vaativuus  

– mihin retki tehdään 

– mikä on melontamatka ja arvioitu tapahtuman kesto 

– tarvittavat varusteet, jos mukaan on lähdössä kokemattomia melojia 

– lähtöaika vajalta 

 

Retken vetäjän tehtävät ennen retkeä 

– Ilmoittautumisten vastaanotto. Jos kyseessä on vaativampi retki tai tuntemattomampi osallistuja, 

niin retken vetäjä selvittää osallistujan melontakokemuksen ja -kunnon. 

– Sääennusteiden seuraaminen, erityisesti tuuliennusteet. 

 

Retken aikana 

 

Vesillä pidetään tarpeen mukaan kellunta- tai maataukoja. Ryhmän koossapysymiseksi 

melontavauhti sovitetaan hitaimpien mukaan. Tarvittaessa nimetään ryhmän viimeisenä melova, 

joka huolehtii mm. siitä, että ketään ei jätetä melomaan yksin.  

 

Apua tarvitsevien auttamisesta, ympäristön silmälläpidosta ja ryhmän koossapysymisestä huolehtii 

jokainen kykyjensä ja taitojensa mukaan.  

  



Turvallisuusasiakirja Lieksan Loiske ry 31.5.2017 8(9) 
 

Toiminta kaatumistapauksessa: Jos kaadut, pidä kiinni melasta ja kajakista ja herätä muiden 

huomio. Muut melojat huolehtivat veden varaan joutuneesta melojasta. Kaatuneen melojan 

kajakki tyhjennetään ja veden varassa oleva meloja autetaan kajakkiin. Jos tämä ei onnistu, niin 

pyritään hakeutumaan lähimpään rantaan. Jos veden varaan joutuneen melojan pelastaminen 

näyttää viivästyvän ja vesi on viileää, niin joku ryhmästä hälyttää apua soittamalla hätänumeroon 

112. 

 

14. TIISTAI- JA TORSTAISOUDUT 

 

Tiistai- ja torstaisoudut ovat seuran jäsenille tarkoitettuja, 1-3 tuntia kestäviä soututapahtumia. 

Tapahtumaa ohjaa veneen perämies/kippari. 

 

14.1 Soutureitit 

Soutamaan lähdetään yleensä seuran vajalta Lieksan satamasta. Soutu voi suuntautua Lieksan- 

joelle tai Pieliselle, jossa mahdollisia reittejä ovat esim. Märäjälahden pohja, Kevätlahti, Kinahmon 

saarten kierto tai Mönninsaaren kierto. Reitti valitaan sääolosuhteiden ja osallistujien 

soutukokemuksen mukaan.  

 

14.2 Soudun ohjeet 

 

- Kaikki soutajat kuuntelevat ja noudattavat kipparin antamia ohjeita. 

- Uimataidottomien soutajien on käytettävä soutaessa kelluntaliivejä. 

- Ainakin kipparilla on oltava toimiva ja vesitiiviisti pakattu matkapuhelin. 

- Soutuasun on oltava sään mukainen ja sellainen, etteivät paidan tai puseron helmat ja nyörit 

takerru istuimen rullien väliin. 

- Jalkineiden pitää suojata jalkoja jalkatukien kiinnitysremmeiltä. Esim. lenkkarit ovat paremmat 

kuin avoimet sandaalit. 

- Käsineiden on oltava sopivat ja saumattomat kämmenen puolelta, ettei tule hiertymiä tai 

rakkoja. Airon käsiosassa voi käyttää myös sukkaa tai neopreenista valmistettua suojatuppea. 

- Istuimen säädöt tehdään mieluiten jo maissa. Jalkatuki asetetaan suoraan. 

- Raskaan veneen siirroissa ulos ja sisään on varottava, ettei jäädä puristuksiin seinän ja veneen 

väliin. Huomioidaan erityisesti ovenpielet ja hirrenpäät. 

- On varottava, ettei kompastuta vetorulliin rampilla. Kirkkovenettä ei vedetä tai 

työnnetä kokasta, vaan sivuilta. Silloin rullat näkyvät. 

- Veneeseen mennään istumajärjestyksessä siten, että kenenkään ei tarvitse ohittaa istuvaa 

soutajaa. Kuljetaan keskellä, pohjaa pitkin kävellen. Penkeille ja / tai kiskoille ei saa astua. Älä 

kiirehdi. 

- Airo pujotetaan hankaimeen siten, että lapa ei ole vedessä ja airo on vaakasuorassa. Raskasta 

airoa nosteltaessa on varottava kolhimasta muita henkilöitä. Tässäkään ei ole kiirettä. 

Turvallisuus on tärkeintä. 

- Jos joudut keskeyttämään soudun hetkeksi, niin vedä polvet koukkuun ja penkki eteen ja nosta 

aironlapa korkealle vedestä. Näin et häiritse kanssasoutajia. Voit lukita aironvarren polven alle. 

- Soudun välissä pidetään juomataukoja, joten on hyvä varata mukaan juotavaa juomapullossa. 
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- Jos kapea keula vedetään rannalle, menettää vene vakautensa ja siinä liikkuvat henkilöt voivat 

helposti kaatua. Ensin rannalle nousseet tukevat venettä ja pitävät sitä paikallaan, kunnes 

kaikki henkilöt ovat nousseet maihin. 

 

15. TUTUSTUMISSOUDUT / RYHMÄT 

Perämies tai joku mukana oleva seuran soutaja käy läpi ennen soutamaan lähtöä ainakin seuraavat 

asiat: 

- Soutureitti 

- Jos osallistujat eivät ole soutaneet aiemmin, niin näytetään airon asennus hankaimeen ja 

soututekniikka.  

- Annetaan selkeät ohjeet veneen turvallisesta siirtämisestä vesille, veneeseen menosta ja sieltä 

poistumisesta. Katso tiistai- ja torstaisoutujen ohje. 

 

16. TOIMINTA HÄTÄ-, TAPATURMA- JA ONNETTOMUUSTILANTEISSA 

 

Soittaminen yleiseen hätänumeroon 112 

 

- Kerro, mitä on tapahtunut. 

- Anna tarkka osoite tai muu sijainti. 

- Vastaa kysymyksiin ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. 

- Varaudu siihen, että päivystäjä haluaa keskustella myös apua tarvitsevan kanssa. 

- Sulje puhelin vasta saatuasi luvan. 

- Huolehdi tarvittaessa opastuksesta ja siitä, että kulkureitti on selvä. 

- Pidä puhelin vapaana, koska avunpyytäjälle saatetaan soittaa lisätietojen saamiseksi. 

- Soita uudelleen hätänumeroon, jos autettavan tila muuttuu oleellisesti. 

 

 


